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ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА В УКРАЇНІ:  
АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ВІДТВОРЕННЯ  

ТА КІЛЬКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ФЕНОМЕНУ 
 
Обґрунтовуючи сутність сучасних політичних еліт, західні 

науковці (принаймні ті, що зорієнтовані на дотримання методо-
логічних настанов Ч. Міллза1, Р. Д. Патнема2, Р. Кольєра3, 
Ч. Мюрея4, М. Ліндсея5, М. Котта6 та ін.) констатують низку 
моментів (див.: The Palgrave Handbook of Political Elites, р. 4, 37), 
які є фактично ключовими для розуміння феномену еліт: 

– по-перше, той факт, що до політичної еліти можуть входити 
як окремі персони, так і малі групи осіб, які відносно згуртовані і 
стабільні, з непропорційною здатністю постійно впливати «на 
національні та наднаціональні політичні результати»; 

– по-друге, у кількісному сенсі політична еліта нечисленна 
(складається, як правило, з кількох тисяч осіб у всіх, окрім наймен-
ших, сучасних суспільствах), утім, її члени обіймають високі пос-
ти як у великих, так і малих «ключових організаціях, інститутах і 
соціальних рухах» та справляють безпосередній вплив на прий-
няття політичних рішень;  

                                                            
1 Mills C. W. The power elite. Oxford University Press, New York, 1956. 423 p.   
2 Putnam R. D. The Comparative Study of Political Elites. Englewood Cliffs, 

N. J. Prentice-Hall, 1976. 242 p. 
3 Collier R. Paths Toward Democracy: The Working Class and Elites 

in Western Europe and South America. New York: Cambridge. 2000. 244 р. 
4 Murray C. Coming Apart. The State of White America, 1960–2010. New 

York: Crown Forum/Random House, 2012. 407 p. 
5 Lindsay M. View from the top: An inside look at how people in power see and 

shape the world. New York: Wiley, 2014. 240 р. 
6 Cotta M. Facing the Crisis: The European Elite System’s Changing Geometry. 

In H. Best & J. Higley (Eds.), Political Elites in the Transatlantic Crisis. London: 
Palgrave. Р. 58–80. 

7 Best H., Higley J. The Palgrave Handbook of Political Elites: Introduction. 
In: Best H., Higley J. (eds) The Palgrave Handbook of Political Elites. Palgrave 
Macmillan, London, 2018. Р. 1–6.  
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– по-третє, структурно політична еліта включає як «знайому 
владну еліту – тріумвірат вищого бізнесу, урядових чиновників і 
військового керівництва», так і осіб та групи, які займають страте-
гічні позиції у політичних партіях, парламенті, великих зацікавле-
них організаціях і професійних асоціаціях, впливових медіа-під-
приємствах, профспілках, релігійних та в інших достатньо потуж-
них ієрархічно-структурованих інститутах, що виявляють здат-
ність впливати на прийняття політичних рішень. 

Досліджуючи феномен еліти у всій складності, процеси її 
формування та функціонування у сучасних суспільствах (з най-
різноманітнішою специфікою) та порівнюючи ці процеси, нинішні 
теоретики політичної еліти справедливо наголошують на неспро-
можності для їх пояснення моделей дослідження еліт, 
випродукуваних у 1960 – 1970 роках прихильниками теорій 
«плюралізму, владної еліти і правлячого класу», адже структури 
еліти, її поведінка в різні історичні періоди у відмінних 
суспільствах – досить варіативні8. Тож нині склалася ситуація, 
коли жодна «модель еліти» не є загальноприйнятною для 
використання у ході вивчення сучасних еліт. 

Аналіз спектра оцінок, коментарів, висновків українських 
науковців, політиків, представників громадянського суспільства 
щодо наявності чи відсутності еліти і, зокрема, політичної, в 
Україні (див. про це публікацію автора9), її структури, якостей, 
ефективності та перспектив свідчить, що пануючими в україн-
ському дискурсі еліт є два взаємопов’язані категоричні твер-
дження: Україні загалом бракує еліти, чи «справжньої еліти», 
наявна ж «еліта» – загроза для держави і виклик для суспільства. А 
далі мають місце розмисли про доцільні механізми творення еліти, 

                                                            
8 Best H., Higley J. The Palgrave Handbook of Political Elites: Introduction. 

In: Best H., Higley J. (eds) The Palgrave Handbook of Political Elites. Palgrave 
Macmillan, London, 2018. Р. 5. 

9 Кармазіна М. Еліта в Україні: аналіз суспільно-політичного та наукового 
дискурсу. Регіональні політичні еліти в Україні: аналіз літератури з проблеми та 
характеристика емпіричної бази для вивчення феномену (кінець 1991–2018 рр.) / 
за ред М. І. Кармазіної. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2019. С.3–34. 
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обґрунтування «формули творення еліти», у ході чого зауважу-
ється, приміром (див. про це статтю С. Дацюка10):  

– необхідність інститутів, які «здатні відтворювати благородні 
мотивації», якщо у бажаючих бути елітою «десь, хоч на підсвідо-
мості, збереглася цінність благородних мотивацій, бо інакше буде 
домінувати уявлення, що благородними можуть бути лише лохи»;  

– важливість у «претендентів в еліту» специфічних «персо-
нальних передумов» – відчуття екзистенційної кризи, яка, у 
підсумку, призведе особу до висновку «ніхто, крім мене»;  

– безумовність їх додаткового навчання у «широкій сфері 
гуманітарних дисциплін, освоєнням соціальних та науково-інже-
нерних інновацій», а для «подальшої роботи в еліті» – практику-
вання «мислення та рефлексії, стратегічна робота, постійне нав-
чання надалі (читання книжок), суперпрацездатність у комунікації 
та активній діяльності, здоровий спосіб життя» та ін.  

Тож, згідно з такою позицією, лише за наявності певних 
ідилічних передумов (своєрідних інститутів, здатних «благородно 
мотивувати», плекати/селекціонувати і т. п.) і настанов (пасіонар-
ності, готовності до самопожертви, «додаткового навчання» та ін.) 
в Україні стане можливою «справжня еліта».  

Інший погляд на проблему зводиться до того (див. анонімну 
статтю11), що оскільки існуюча в Україні еліта неякісна і є набором 
«випадкових, непов’язаних між собою, тимчасових людей, нездат-
них творити, втілювати і досягати» (з чим важко погодитися, якщо 
взяти до уваги не лише «досягнення заради інших», але й, насам-
перед, «досягнення для себе»), то для продукування «альтерна-
тивної еліти» повинні запрацювати такі механізми, як:  

– активізація, яка передбачає «діяльність, спрямовану на 
виникнення в суспільстві мотивів та формування соціальних 
мереж», які, своєю чергою, посилять «мінімальну активність… 
людини в громадянській діяльності або лідерській кампанії». Утім, 

                                                            
10 Дацюк С. За яких умов у нас з’явиться еліта? URL:  

https://uainfo.org/blognews/1523014278-za-yakih-umov-u-nas-z-yavitsya-elita-.html 
11 Виникнення альтернативної (іншої) еліти. URL: https://hvylya.net/ 

analytics/society/2009-04-17-20-43-16.html   
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оскільки «перший варіант безперспективний» через суспільну 
недовіру до громадських організацій, тому «залишається ство-
рення умов участі у лідерській кампанії». Остання ж має, на думку 
автора проєкта, сприяти «будівництву команд, створенню 
громадських організацій, клубів тощо» та формувати «довіру між 
громадянами та здатність до колективних дій»;  

– просвітництво, яке необхідне, адже «активізовані громадяни 
потребують додаткового знання для подальшого переходу на 
рівень політичної еліти»;  

– практика, «практична протестна діяльність», яка мала б 
стати своєрідним наслідком «активізації та просвітництва» і 
основним завданням якої мало б стати «формування необхідної 
суспільної підтримки» для «виникнення альтернативної еліти». 

 За переконаннями автора механізму «активізація, просвіт-
ництво, практика» (зверну окрему увагу!), необхідним потен-
ціалом для «створення політичної альтернативи» володіє малий та 
середній бізнес, незалежні експерти та громадські лідери, мо-
лодь12. Тож, покладаючи надії на перераховані прошарки, 
анонімний автор-прихильник «лідерської кампанії», будучи 
переконаним, що бізнес володіє «важливими організаційними та 
ресурсними можливостями», що «незалежні експерти та 
громадські лідери представляють інтелектуальне середовище, яке 
здатне продукувати ідеї та концепції», а «молодь має потужну 
енергію до змін»13, утім, не вдався до аналізу їхніх слабких (чи 
проблемних) сторін. А саме неупереджений погляд (що не омине 
приклади егоїзму та приватних розрахунків бізнесу, відсталості чи 
й невігластва значної частини «інтелектуального середовища», як і 
«моральної гнучкості» молоді та ін.) допоміг би висвітлити 
виклики, з якими б зіткнулася «лідерська кампанія», спрямована 
на творення «альтернативної еліти».    

 Попри критичне ставлення до подібних підходів (чи ж 
механізмів) «покращення»/«селекції» політичної еліти, відзначу, 
                                                            

12 Виникнення альтернативної (іншої) еліти. URL: https://hvylya.net/ 
analytics/society/2009-04-17-20-43-16.html 

13 Там само. 
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що така гостра артикуляція в інформаційному просторі 
представниками тонесенького інтелектуального прошарку країни 
проблеми є однозначно позитивною. Крім того, обстоюючи ідею 
наявності в Українській державі і суспільстві політичної еліти як 
нерівноважної, нестабільної системи, здатної до самоорганізації 
(під тиском викликів і загроз, що надходять із різних сегментів 
зовнішнього середовища, уособленням якого може виступати Схід, 
Захід, Південь чи Північ України, або – в іншій конфігурації – 
«регіони» чи області держави, а в ширшому контексті – «сусіди», з 
якими Україна має безпосередній кордон, чи ж «Європейський 
регіон» чи «Америка» та ін.) та кооперативної співпраці, звернемо, 
насамперед, увагу на структуру політичної еліти в Україні. Цю 
структуру можна досліджувати на різних рівнях і, найперше, – 
інтерпретувати у політико-правовій площині (спираючись на 
українську Конституцію14), яка своїм способом окреслює межі і 
правові інструменти (а фактично – критерії) входження до еліти – 
обрання чи призначення та ін. Тож, найперше, до політичної еліти 
можна віднести обраних персон вищого рівня – членів Верховної 
Ради України (ст. 76), Президента (ст. 103), членів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим (ст. 136), а також інших обраних, 
таких, як:  

– Голова Верховного Суду, який обирається на посаду Плену-
мом Верховного Суду України (згідно зі статтею 128 Конституції 
України),  

– 21 член Вищої ради правосуддя, з яких 10 обираються 
з’їздом суддів України, 2 – Верховною Радою України, 2 – з’їздом 
адвокатів України, 2 – всеукраїнською конференцією прокурорів, 
2 – з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів 
та наукових установ (ст. 131 Конституції України); 

– депутати, обрані (жителями села, селища, міста, району, 
області) до складу сільської, селищної, міської, районної, обласної 
ради (ст. 141);  
                                                            

14 Конституція України. Верховна Рада України; Конституція України, 
Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80  
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– голови (сільські, селищні, міські), обрані територіальними 
громадами, які очолюють виконавчі органи рад та головують на їх 
засіданнях (ст. 141);  

– голови районних та голови обласних рад, які обираються 
відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради (ст. 141).  

Крім того, до політичної еліти відносимо у різний спосіб 
призначених осіб:  

– Верховною Радою України. Зокрема, згідно зі статтею 85 
Конституції України Верховна Рада України за поданням Прези-
дента України призначає Прем’єр-міністра України, Міністра 
оборони України, Міністра закордонних справ України, Голову 
Служби безпеки України, Голову Національного банку України, 
членів Центральної виборчої комісії України; за поданням 
Прем’єр-міністра України – інших членів Кабінету Міністрів 
України, Голову Антимонопольного комітету України, Голову 
Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голо-
ву Фонду державного майна України; призначає Голову та інших 
членів Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради Украї-
ни з прав людини, половину складу Ради Національного банку 
України та половину складу Національної ради України з питань 
телебачення і радіомовлення, третину складу Конституційного 
Суду України, керівника апарату Верховної Ради України; надає 
згоду на призначення на посаду Президентом України Генераль-
ного прокурора;  

– Президентом. Згідно із Конституцією України Президент 
призначає глав дипломатичних представництв України в інших 
державах і при міжнародних організаціях (ст.106-5). Крім того, 
окрім подань на призначення до Верховної Ради України, Прем’єр-
міністра України (ст. 106-9), Міністра оборони України, Міністра 
закордонних справ України (ст. 106-10) та Голови Служби безпеки 
України (ст.106-14), призначає на посади половину складу Ради 
Національного банку України (ст.106-12); половину складу Націо-
нальної ради України з питань телебачення і радіомовлення 
(ст. 106-13); вище командування Збройних Сил України, інших 
військових формувань (ст.106-17), третину складу Конституцій-
ного Суду України (ст.106-22), двох членів Вищої ради право-
суддя (ст. 131); за згодою Верховної Ради України призначає 
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Генерального прокурора (ст.106-11); за поданням Кабінету Мі-
ністрів України – голів місцевих державних адміністрацій (ст.118); 
за поданням Вищої ради правосуддя – на посаду судді (ст. 128);  

– Кабінетом Міністрів України. Згідно зі статтею 116-92 

Конституції України КМУ призначає на посади (за поданням 
Прем’єр-міністра України) керівників центральних органів вико-
навчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України; 

– Верховною Радою Автономної Республіки Крим, яка 
призначає (ст. 136) Голову Уряду АРК (Ради Міністрів АРК) за 
погодженням із Президентом України; 

–  Президентом України, Верховною Радою України та з’їздом 
суддів України призначаються (по шість осіб) судді Конститу-
ційного Суду України (ст. 148). 

 Членами політичної еліти в Україні, безумовно, є особи пер-
сонально введені до того чи іншого державного органу (і, зокрема, 
таких, як Рада національної безпеки й оборони, персональний 
склад якої згідно зі статтею 107 Конституції України формує 
Президент України, та обласні державні адміністрації, склад яких, 
керуючись статтею 118 Конституції, формують голови місцевих 
державних адміністрацій), а також – відібрані на конкурсних 
засадах кандидатури (згідно зі статтею 148) на посаду суддів 
Конституційного Суду України.  

Таким чином, у Конституції України закріплений механізм 
формування низки органів державної влади та місцевого само-
врядування, який фактично є легальним механізмом входження до 
політичної еліти України, її відтворення як такої, яка формує 
політичний порядок денний у державі та впливає на прийняття 
політичних рішень (що є характерною особливістю функціонування 
демократичного державного механізму). Конституція по-своєму 
закріпила не лише критерії входження до політичної еліти – 
виборність, призначення, персональне введення, конкурсний відбір, 
але й усю складність механізму формування еліти (через вибори, 
призначення та ін.) на різних рівнях. 

 Окрім Конституції, важливими документами, які сприяють 
розумінню механізмів формування політичної еліти, є низка інших 
законів. Так, алгоритм призначення на посаду, що має місце у фор-
муванні таких органів виконавчої влади, як місцеві державні 
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адміністрації, закріплений у Законі України «Про місцеві державні 
адміністрації» (1999; див. чинну – 61-шу – редакцію від 
20.20.201915). Зокрема, Президентом України (за поданням Кабіне-
ту Міністрів України) згідно зі статтею 8 Закону призначаються на 
посади голови місцевих державних адміністрацій, як і кандидатури 
на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) Кабінету 
Міністрів України, які вносяться головами відповідних обласних 
державних адміністрацій (ОДА); перший заступник та заступники 
голови ОДА призначаються на посаду головою обласної державної 
адміністрації (за погодженням із Кабінетом Міністрів України), а 
перший заступник та заступники голови РДА призначаються на 
посаду головою районної державної адміністрації (за погодженням 
з головою обласної державної адміністрації) (ст.10). Крім того, 
призначаються на посаду головами відповідних державних адміні-
страцій (за погодженням з органами виконавчої влади вищого 
рівня) керівники структурних підрозділів місцевих державних 
адміністрацій; керівники структурних підрозділів місцевих дер-
жавних адміністрацій зі статусом юридичних осіб публічного 
права здійснюють визначені Законом України «Про державну 
службу» повноваження керівника державної служби у цих струк-
турних підрозділах (ст.11). Голови місцевих державних адміні-
страцій призначають на посади керівників апаратів місцевих 
державних адміністрацій (ст.39-4).  

Питання призначення на посаду голови РДА в Автономній 
Республіці Крим має виносити на розгляд Прем’єр-міністру 
України Голова Ради Міністрів АРК (згідно зі статтями 8, 9, 12 
Закону). Призначення першого заступника та заступників голови, 
а також керівників структурних підрозділів РДА в Автономній 
Республіці Крим має здійснюватися головою відповідної РДА (за 
погодженням з відповідними посадовими особами Ради Міністрів 
АРК, згідно зі статтею 10 Закону).  

Важливою частиною політичної еліти є особи, призначені на 
посаду державної служби категорії «А» (суб’єктом призначення, 
визначеним Конституцією та законами України, у порядку, перед-

                                                            
15 Про місцеві державні адміністрації; Верховна Рада України; Закон від 

09.04.1999 № 586-ХІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14  
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баченому Конституцією України та іншими законами, згідно із 
Законом України «Про державну службу»16), а також члени Комісії 
з питань вищого корпусу державної служби (утвореної Кабінетом 
Міністрів України /КМУ/, який затверджує її склад), до якої 
входять, згідно зі статтею 14 Закону, представник Верховної Ради 
України, визначений парламентським комітетом; представник, 
визначений Президентом України; представник, визначений КМУ; 
керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері державної 
служби (за посадою), або за його дорученням заступник керівника 
цього органу; фахівець з питань управління персоналом, визна-
чений КМУ; два представники – по одному представнику від 
закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку у сфері публіч-
ного управління та адміністрування, та від громадських об’єднань, 
обраних відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом 
Міністрів України. 

Політичну еліту уособлює низка осіб зі статусом 
представників. Перші з них з’явилися у березні 1992 р. як наслідок 
призначення (указами) Президентом України Л. Кравчуком «Пред-
ставника Президента України» у 24 областях України та у 
м. Києві та м. Севастополі. У квітні того ж року кількість призна-
ченців Президента різко зросла за рахунок призначення 
Представників Президента України у районах м. Києва та районах 
усіх областей. У липні 2009 р. В. Ющенко запровадив посаду 
Представника Президента України з міжнародних питань енерге-
тичної безпеки. 

Згодом далося взнаки урізноманітнення президентських 
представників:  

 – наприкінці 1992 р. Л. Кравчук почав призначати (законом) 
Повноважного Представника Президента України в Республіці 
Крим; з квітня 1996 р. Л. Кучма (указом) призначав Повноважного 
представника Президента України в переговорному процесі з 
політичного врегулювання конфлікту в придністровському регіоні 
Республіки Молдова; а з квітня 2007 р. В. Ющенко (указом) – 
                                                            

16  Про державну службу. Верховна Рада України; Закон від 10.12.2015 
№ 889- VIII. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19   
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Повноважного Представника Президента України з питань 
додержання прав і свобод людини і громадянина;  

–  з листопада 1995 р. Президент Л. Кучма своїми указами 
призначав Постійного представника Президента України у 
Верховній Раді України; з квітня 1998 – Постійного представника 
Президента України у Конституційному Суді України; з березня 
2000 р. – Постійного представника Президента України у Кабі-
неті Міністрів України; з квітня 2001 р. – Постійного представ-
ника Президента України на Чорнобильській АЕС. З лютого 
2007 р. Президент В. Ющенко указами призначав Повноважного 
Представника Президента України у Центральній виборчій комісії. 

Характерно, що при Л. Кучмі кількість «елітарних призна-
ченців» зросла, оскільки з лютого 1996 р. Президент почав 
призначати першого заступника Постійного представника Прези-
дента України в Автономній Республіці Крим. У часи В. Ющенка 
(з грудня 2006 р.) з’явилася посада і заступника Постійного 
Представника Президента України в Автономній Республіці Крим.  

У травні 1999 р. вперше свого представника до Консти-
туційного Суду України направила Верховна Рада України. 
Зацікавленість парламентарів у присутності своїх представників 
стрімко почала зростати з осені 2015 р., коли було прийнято 
постанову «Про визначення представників Верховної Ради 
України у складі комісії з проведення конкурсу на зайняття 
адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній проку-
ратурі» (вересень 2015 р.)17. Надалі з’явилася і низка інших 
постанов щодо представників українського парламенту – «Про 
визначення представника Верховної Ради України у складі кон-
курсної комісії з відбору на зайняття посад членів Національного 
агентства з питань запобігання корупції» (вересень 2015 р.)18, 
                                                            

17 Про визначення представників Верховної Ради України у складі комісії з 
проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій 
антикорупційній прокуратурі; Постанова Верховної Ради України від 17.09.2015 
№ 707-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/707-19  

18 Про визначення представника Верховної Ради України у складі 
конкурсної комісії з відбору на зайняття посад членів Національного агентства з 
питань запобігання корупції; Постанова Верховної Ради України від 17.09.2015 
№ 708-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/708-19 
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комісій з проведення чотирирівневого конкурсу на адміністративні 
посади у місцевих прокуратурах (жовтень 2015 р.)19, комісії з 
проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного 
бюро розслідувань (березень 2016 р.)20, конкурсної комісії з відбо-
ру кандидата на посаду Голови Національного агентства України з 
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від 
корупційних та інших злочинів (березень 2016 р.)21, конкурсної 
комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного 
агентства з питань запобігання корупції (лютий 2017 р.)22, конкурс-
ної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (жовтень 2017 р.)23, комісії зовнішнього 
контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності 
Національного антикорупційного бюро України (червень 2018 р.)24.  
                                                            

19 Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісій 
з проведення чотирирівневого конкурсу на адміністративні посади у місцевих 
прокуратурах. Постанова Верховної Ради України від 08.10.2015 № 733-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-19  

20 Про визначення представників Верховної Ради України до складу комісії 
з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро 
розслідувань. Постанова Верховної Ради України від 29.03.2016 № 1041-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1041-19 

21 Про визначення представників Верховної Ради України до складу конкурсної 
комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства України з 
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних та 
інших злочинів. Постанова Верховної Ради України від 29.03.2016 № 1042-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1042-19 

22 Про визначення представника Верховної Ради України до складу 
конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного 
агентства з питань запобігання корупції. Постанова Верховної Ради України від 
09.02.2017 № 1844-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1844-19 

23 Про визначення представника Верховної Ради України до складу 
Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 
Постанова Верховної Ради України від 05.10.2017 № 2159-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2159-19 

24  Про визначення представника Верховної Ради України до складу комісії 
зовнішнього контролю з незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності 
Національного антикорупційного бюро України.  Постанова Верховної Ради 
України від 07.06.2018 № 2448-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/2448-19 
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Функціонування конкурсних комісій з відбору, як і комісій 
зовнішнього контролю, свідчить про наявність багатьох інститу-
ційних фільтрів, які проходить особа, бажаючи обійняти посаду. 
Такий процес фільтрації не суперечить демократичним засадам 
функціонування інститутів, однак в умовах високого ступеня 
корумпованості влади призначення відбувається часто-густо з 
опорою на принципи непотизму. Наслідком стає низька довіра  
населення країни до органів влади. 

Упродовж жовтня 1991–2019 р. понад 100 разів Кабінет 
Міністрів України (див. низку розпоряджень Кабміну України25) 
спрямовував своїх представників до адміністративних чи нагля-
дових рад, різноманітних фондів, акціонерних товариств, това-
риств з обмеженою відповідальністю, міжурядових комітетів, 
Конституційного Суду України, Верховної Ради України, Київ-
ської міської ради та Київської міської державної адміністрації, 
Національного банку України тощо. 

До еліти відносимо членів координаційних (приміром – Рада 
національної безпеки й оборони України), консультативних та 
дорадчих структур (при різного рівня державних органах), які 
входять до їх складу не лише за посадою, але й за згодою, та осіб, 
які є представниками держави на міжнародному рівні (наприклад, 
представниками України у різноманітних організаціях – ООН, 
ЮНЕСКО та ін., що призначалися постановами Президента 
України тощо). 

Інший рівень формування еліт – місцевий. Тож алгоритм дії 
механізму виборів, призначень та ін. (приміром, затвердження) на 
рівні місцевого самоврядування відтворений у Законі Україні «Про 
місцеве самоврядування в Україні» 1997 р. (див., приміром, ст. 43, 
45–51, 55, 56; ст. 42-10, 52 чинної – 118-ї – редакції Закону від 

                                                            
25 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/o2?find=1&text=%D0%BF%D1% 

80% D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8% 
D0%BA++%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1
%83+%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%
D0%B2+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8  
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20.10.201926). У 2005 р. у ньому були розширені виключні функції 
сільських, селищних, міських рад, які здобули право обирати на 
посаду секретаря ради. Низки важливих змін згаданий Закон 
зазнав у зв’язку із ухваленням у 2015 р. Верховною Радою України 
Закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад»27, 
адже у державі з’явилися нові обрані – голови та ради об’єднаних 
територіальних громад (ОТР), старости сіл та селищ в ОТР та 
затверджені (радами ОТР) – персональні склади виконавчих 
комітетів рад об’єднаних територіальних громад. 

Показово, що у кількісному сенсі коло осіб, легітимність 
«елітності» яких, як і механізм відтворення, спираються на 
Конституцію та закони України, постійно варіюється, оскільки 
структурні особливості органів влади (державної чи самоврядної) є 
постійно змінюваними. Інститути влади, їхні структурні підрозді-
ли виникають і зникають (як, наприклад, інститут державних 
секретарів), що зумовлено не лише персональними вподобаннями 
керівників, але й актуальністю моменту. Наприклад, у період після 
2014 р. в Україні (згідно з постановами Кабінету Міністрів України) 
з’явилася (як дорадчий орган) Рада бізнес-омбудсмена (листопад 
2014 р.)28 та Служба освітнього омбудсмена (червень 2018 р.)29. 
Особи, які стали омбудсменами, долучилися до еліти, впливової у 
бізнесі та в галузі освітньої політики.  

Спираючись на критерій посідання/обіймання тієї чи іншої 
«стратегічної позиції» (у партії, парламенті та ін.) як критерій 
належності до політичної еліти, варто все ж брати до уваги той 
                                                            

26 Про місцеве самоврядування в Україні. Верховна Рада України; Закон від 
21.05.1997 №280,97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80 

27 Про добровільне об’єднання територіальних громад. Верховна Рада 
України; Закон від 05.02.2015 №157-VIII. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 
show/157-viii 

28  Про утворення Ради бізнес-омбудсмена. Постанова Кабінету Міністрів 
України; Положення від 26.11.2014 № 691. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 
laws/show/691-2014-%D0%BF   

29 Деякі питання освітнього омбудсмена. Постанова Кабінету Міністрів 
України; Положення, Порядок, Умови від 06.06.2011 № 491. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/491-2018-%D0%BF  
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факт, що цей формальний критерій в українських умовах не 
означає автоматичної «здатності впливати на прийняття 
політичних рішень», оскільки, наприклад:  

– політичні утворення, що іменують себе «політичними 
партіями» і саме як такі зареєстровані Міністерством юстиції 
України, у значній своїй частині діють у позаправовому полі, що 
виявляється не лише у недотриманні Закону України «Про 
політичні партії в Україні» (2001), але й низки інших законів (див. 
про це детальніше с. 21–38 брошури30), що були ухвалені після 
2014 р. – після Революції Гідності. Це призводить до того, що 
«партії» не розбудовують свою структуру, впродовж тривалого 
часу не лише не беруть участь у політичному процесі, а й не 
відповідають іншим вимогам законодавства (приміром, Мін’юст 
заявляв про просту неможливість віднайти їх за юридичними 
адресами та ін., Національне агентство з питань запобігання 
корупції – про систематичне ненадання партіями відповідних звітів 
тощо). Крім того, низкою «політичних партій» керують на сьогодні 
померлі лідери чи впродовж десятиліть – незмінні. Тож факт 
існування «партії» чи статус «лідера партії» – не та підстава, яка 
автоматично дозволяє віднести особу до категорії «впливових»; 

 –  статус члена українського парламенту – «народного 
депутата» – теж не є свідченням здатності «впливати на прийняття 
політичних рішень», адже, як свідчить політична практика, 
Верховна Рада України неодноразово ставала своєрідним «при-
хистком» для осіб, яким загрожувала, приміром, кримінальна 
відповідальність. Такі «депутати» мало відвідували пленарні 
засідання парламенту або, відвідуючи, голосували «за наказом» 
«власника» фракції. Крім того, очільники партій використовували 
технологію внесення до виборчих партійних списків осіб, які, так 
би мовити, були актуальними у передвиборчий період (після 
Революції Гідності, приміром, – «козака Гаврилюка»; Н. Савченко – 
після повернення з російського ув’язнення тощо), що сприяло 

                                                            
30 Кармазіна М. Політичні партії в Україні. 2014–2017 рр. Київ: ІПіЕНД 

ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2018. 168 с.  
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зростанню прихильності електорату до політичних сил на виборах. 
Утім, такі «актуальні персони», потрапивши до парламенту, по-
перше, виявлялися неефективними парламентарями (через брак 
освіти і фахову некомпетентність чи інші особистісні характери-
стики); по-друге, відмовляючись голосувати за вказівкою очільника 
партії/фракції, швидко перетворювалися на своєрідних вигнанців у 
політсилі. Зрештою, напередодні наступних парламентських 
виборів, утративши актуальність, такі особи залишалися або 
загалом поза політикою (як згаданий «козак Гаврилюк»), або 
починали обслуговувати політичні інтереси груп впливу поза 
парламентом. Зрештою, рівень впливовості персони різко падав, 
коли після зміни інститутів вона була нездатною увійти до 
парламенту (як, наприклад, багаторічний народний депутат 
В. Литвин, або «разові» депутати із Радикальної партії Олега 
Ляшка чи Політичної партії «САМОПОМІЧ» тощо). 

Особливістю народних депутатів є і та, що низка з них має 
характерну «обмежену впливовість»: проходячи до парламенту за 
списками тих чи інших партій, вони при цьому лобіюють прий-
няття (чи навпаки – не прийняття) рішень в інтересах конкретного 
олігарха. Так, за даними медій31, за результатами виборів до 
Верховної Ради України у 2019 р. увійшли захисники інтересів 
І. Коломойського (І. Палиця, І. Констанкевич, О. Ткаченко, 
А. Ковальов, О. Дубінський, О. Василевська-Смаглюк, С. Швець, 
В. Рубльов, В. Медяник, С. Демченко), Р. Ахметова (М. Магоме-
дов, Р. Требушкін, В. Новинський, С. Мегера, В. Гриб, Д. Шенцев, 
М. Волинець), Д. Фірташа (Ю. Бойко, С. Льовочкін, Н. Королев-
ська, Ю. Іоффе, М. Папієв, М. Скорик, Ю. Льовочкіна, В. Кальцев, 
Ю. Павленко, В. Борт, М. Макаренко, Ю. Солод), В. Медведчука 
(В. Німченко, Н. Шуфрич, Т. Козак, Г. Суркіс, Ю. Загородній, 
О. Колтунович, Г. Мамка, В. Чорний, О. Волошин) та В. Пінчука 
(Д. Кисилевський, О. Кондратюк, О. Бєлькова). Такий стан речей 
зумовлював те, що хоча в легіслатурі немає наскрізної ієрархії, 

                                                            
31 Віннічук Ю., Головньов С. Скільки депутатів олігархи завели в Раду. 

URL: https://biz.censor.net.ua/resonance/3139420/sklki_deputatv_olgarhi_ zaveli_v_radu 
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нардепи з «обмеженим впливом» були залучені у зовнішні 
ієрархічні структури, які й визначали та обмежували їхню пове-
дінку і впливовість. Механізм «представництва олігархів» у 
парламенті зумовив, таким чином, специфічну персоніфікацію 
останнього, і ці персони однозначно названі.  

Ще один феномен українського парламенту пов’язаний з тим, 
що за партійними списками потрапляли (потрапляють) особи, 
пов’язані із лідерами партії не суто політичними зв’язками, а 
якимось іншими, як, наприклад, В. Чорний – директор ТОВ «Дитек-
тивна охоронна компанія «Шторм»32, який, як і В. Медведчук (що 
є клієнтом згаданого ТОВ), є народним депутатом у Верховній 
Раді України ХІ скликання та членом депутатської фракції Полі-
тичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ». 
Тобто, говорити про рівноцінність/рівновпливовість народних 
депутатів у ході прийняття політичних рішень не доводиться. 

Зрештою, про нерівнозначний ступінь впливовості депутатів 
говорить факт присутності у ньому (одночасна чи почергова) 
представників своєрідних політичних династій (з різних регіонів), 
більш чи менш близьких родичів, що можна довести, проана-
лізувавши склад, наприклад, народних депутатів Верховної Ради 
України попереднього – VIII скликання, в якій повноваження мали 
О. та В. Шевченки (Івано-Франківщина); В., П. та І. Балоги (Закар-
паття); С. та Ю. Льовочкіни (Київ); М. та Д. Добкіни (Харків-
щина); Б. та Я Дубневичі (Львівщина). У VII скликанні народними 
депутатами були33: 

– О. Азаров (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) – син Прем’єр-міністра 
України М. Азарова;  

– Г. Калетнік (самовисуванець) та І. Калєтнік (КПУ) – батько 
й син, О. Калетник (самовисуванка) – племінниця;  

                                                            
32 Див. про це: Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. URL: 

https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/8314 
33  Див. про це: Політичні партії України у парламентській виборчій 

кампанії 2012 року / за ред. М. С. Кармазіної. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН 
України, 2013. С.366. 
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– А. Пшонка (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) – син Генерального 
прокурора України В. Пшонки;  

– О. Табалов (ВО «Батьківщина»), А. Табалов (ВО «Батьків-
щина») – батько й син;  

– В. Янукович (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) – син Президента України 
В. Януковича; 

– В. Балога (Єдиний Центр), П. Балога (Єдиний Центр), 
В. Петьовка (Єдиний Центр) – брати;  

– Г. Васильєв (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ), О. Васильєв (ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ) – брати;  

– Д. Добкін (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) – брат голови Харківської 
ОДА М. Добкіна;  

– В. Кацуба (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ), С. Кацуба (ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ) – брати;  

– С. Клюєв (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) – брат секретаря РНБО 
А. Клюєва;  

– Ю. Льовочкіна (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) – сестра глави Адміні-
страції Президента України С. Льовочкіна;  

– А. Тягнибок (ВО «Свобода»), О. Тягнибок (ВО «Свобода») – 
брати; 

– І. Богословська (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) та В. Мельниченко 
(самовисуванець) – чоловік і дружина;  

– О. Герега (самовисуванець) – чоловік секретаря Київради 
Г. Гереги; 

– К. Ващук (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) та П. Симоненко (КПУ) – 
свати; 

– В. Вечерко (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) та Ю. Звягільський 
(ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) – зять і тесть; 

– А. Деркач (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) та Д. Жванія (самовисува-
нець) – куми; 

– В. Кличко («УДАР») – А. Палатний («УДАР») – куми;  
– М. Мартиненко (ВО «Батьківщина») та Д. Жванія (само-

висуванець) – куми;  
– В. Хомутиннік (ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) та С. Буряк (самовису-

ванець) – куми;  
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– А. Яценюк (ВО «Батьківщина») та А. Пишний (ВО «Батьків-
щина») – куми. 

Варто мовити і про окремих персон з того чи іншого регіону, 
перебування яких у парламенті було/є найбільш тривалим у часі. 
Зокрема:  

– 8 скликань, тобто понад 20 років (з 1990 р. до середини 
2019 р.; І–VIII скликання) народним депутатом України був 
Ю. Звягільський (Донеччина; у різний час – член КПРС, безпартій-
ний, член ПАРТІЇ РЕГІОНІВ); І. Кириленко (з 1994 до сьогодні, ІІ–
ХІ скликання; народився у Запорізькій області; вперше бало-
тувався на Дніпропетровщині; був членом КПРС, безпартійним, 
членом Аграрної партії України, ВО «Батьківщина»); 

– 7 разів обиралися до українського парламенту О. Абдуллін 
(ІІІ–ІХ), А. Деркач (ІІІ–ІХ), М. Джемілєв (ІІІ–ІХ), Ю. Іоффе (І–ІV, 
VІI–IХ),), В. Пинзеник (І–ІV, VI–VIIІ), С. Соболєв (І–ІІ, IV, VI–
IX), Ю. Тимошенко (ІІ–VI, VIII–ХІ);  

– 6 скликань народними обранцями були К. Жеваго (ІІІ–VIII), 
С. Ківалов (ІІІ–VIII), Ю. Крук (ІІ–VII), В. Макеєнко (І, ІІІ–VII), 
Є. Мармазов (І–ІІІ, V–VII), М. Мартиненко (ІІІ–VІІІ), С. Сас (ІІ–
VIІ), П. Симоненко (ІІ–VIІ), О. Стоян (ІІ–VIІ), Б. Тарасюк (ІV–IХ), 
С. Терьохін (ІІ–VIІ), О. Турчинов (ІІІ–VIII), О. Фельдман (ІV–IХ), 
П. Цибенко (ІІ–VIІ), Н. Шуфрич (ІІІ–ІV, VI–IХ), В. Яворівський (І–
ІІ, ІV–VIІ); 

– 5 разів народними депутатами обиралися такі відомі 
особистості, як Т. Бахтєєва, Л. Клімов, Ю. Павленко, П. Поро-
шенко, Д. Святаш, М. Томенко, В. Хомутиннік та ін.  

Фактично 30–40 осіб (разом з низкою уже померлих колишніх 
депутатів, зокрема, І. Плющом, В. Чорноволом) з різних регіонів 
країни мали найбільшу владу в державі в усі роки незалежності. 

Своєрідним інструментом виявлення впливових осіб можуть 
слугувати «рейтинги впливовості», які складаються на різних 
рівнях (країни, регіону, району) за ініціативи тих чи інших ЗМІ чи 
осіб і по-своєму (через призму суб’єктивного погляду відібраного 
організатором рейтингу експерта) проливають світло на «впливо-
вих», під якими, в одному випадку, розуміють можливість 
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«тиснути на бізнес і неугодних владі політиків»34, в іншому – во-
лодіти/ розпоряджатися ресурсом (фінансовим, людським, адміні-
стративним, медійним та ін.), яким має право розпоряджатися 
впливовий політик 35.   

Тож перший висновок щодо рейтингів: рейтинги є суб’єк-
тивними; впливовість особи зазначається у них щоразу у 
конкретний час, на конкретному рівні, у конкретній сфері.  

Так, до рейтингу 2019 р. найвпливовіших людей країни (Топ-
100 найвпливовіших), що оприлюднений у серпні 2019 р. редакцією 
«Новое время» («НВ»), шляхом опитування 74 експертів36 
увійшли, за моїми підрахунками:  

– 72 представники чинної законодавчої та виконавчої влади, 
як обрані, так і призначені на посади (приміром – у силових 
структурах);  

– «політик минулого» (А. Портнов, представлений як «юрист, у 
минулому заступник глави Адміністрації Президента Януковича»);  

– «лідер кримських татар» Мустафа Джемілєв; 
– представники бізнесу (у т. ч. олігархи – Р. Ахметов, І. Коло-

мойський, В. Пінчук та П. Порошенко, присутність яких є – 
наголошу окремо – незмінною у аналогічних щорічних рейтингах 
за попередні роки: 2003–2013 та 2017–2018);  

– 27 осіб, серед яких – лідери місцевого самоврядування (4 
особи – міські голови Києва, Харкова, Дніпра, Львова), релігійні 
діячі (3 особи), представники ЗМІ (3 особи), науковці (2 особи), 
лікарі (1 особа), спортсмени (4 особи), діячі літератури та 
мистецтва (5 осіб);  

– 24 унікальні особистості – українські військові моряки, захоп-
лені в полон Росією у Керченській протоці у листопаді 2018 р. 

                                                            
34  Зоценко Д. Українські ЗМІ: хто в країні найвпливовіший? URL: 

https://www.bbc.com/ukrainian/press_review/2014/12/141220_ukr_press 
35 Топ-100 самых влиятельных людей Украины. URL: https://magazine. 

nv.ua/journal/3229-journal-no-31/sto-samykh-vlijatelnykh-ljudej-ukrainy.html 
36 Спалах наднових. НВ оприлюднив рейтинг 100 найвпливовіших людей 

України. URL: https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/novoe-vremya-zhurnal-nv-nazvav-
top-100-nayvplivovishih-lyudey-ukrajini-2019-novini-ukrajini-50037593.html  
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(разом вони посіли 100-те місце і на момент складання останнього 
рейтингу перебували у полоні).  

Особливістю рейтингу 2019 р. стало те, що він оновився на 
34% (порівняно з попередніми роками, коли оновлення, за даними 
«НВ», відбувалося у межах 5–10%) . Оновлення відбулося не лише 
завдяки (згідно із метафоричним висловом «НВ») «спалаху 
наднових» – приходу у владу В. Зеленського та його «команди» 
(до якої віднесу 22 особи з 34), а й появі у ньому інших персон: 
представника ЗМІ Д. Гордона, співачки Джамали, глави ПЦУ 
Епіфанія, народних депутатів Ю. Клименко (Політична партія 
«Голос») та С. Тарути (ВО «Батьківщина»), бізнесменів М. Радуць-
кого, С. Тігіпка та Є. Черняка, художника О. Ройтбурда, спорт-
сменки О. Харлан, вищезгаданих 24 українських моряків та 
«юриста А. Портнова». З приводу останнього зазначу, що його 
присутність у рейтингу невипадкова, якщо врахувати те, що, 
приміром, у 2018 р. він посів 2-ге місце у рейтингу Топ-20 
найвпливовіших юристів України37 (тих, які, як зазначалося, здатні 
«впливати на рішення судів на всіх рівнях»).  

Нові 34 особи, що з’явилися у рейтингу–2019, витіснили, 
таким чином, низку впливових осіб із аналогічного рейтингу–2018, 
і, зокрема, що прикметно, низку депутатів з фракції ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» у Верховній Раді України VIII 
скликання – В. Ар’єва, С. Березенка, О. Грановського, І. Гриніва, 
І. Кононенка, С. Лещенка, І. Луценко, М. Найєма, Н. Південця; з 
фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» – А. Яценюка, 
С. Пашинського, А. Парубія; позафракційної О. Сироїд; з фракції 
Радикальної партії Олега Ляшка – О. Ляшка, з фракції Політичної 
партії «Опозиційний блок» – В. Рабіновича. Окрім народних депу-
татів, свої місця у рейтингу у 2019 р. втратили особи, які працю-
вали у структурах виконавчої та судової гілок влади (10 чол.) та ін. 
Така «втрата рейтингу» дозволяє говорити, що впливовості особа 
досягає завдяки обранню чи призначенню, а після залишення 
                                                            

37 Вишневский Ю. Топ-20 самых влиятельных юристов Украины. Филатов, 
Портнов и другие. URL: http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-samyh-
vliyatelnyh-yuristov-ukrainy-20022018220000 
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легіслатури чи посад у виконавчій гілці влади ця впливовість, у 
багатьох випадках, відповідно, втрачається/послаблюється.  

Утім, вилучення особи з рейтингу в певний час може означати 
(як наголошувалося вище) лише те, що рейтинг складається у 
певний час, коли ступінь впливовості ще не є остаточно осяжним. 
Яскравий приклад – випадок, приміром, В. Рабінович, ім’я якого 
було занесене до рейтингу–2018, але він не здобув місця у наступ-
ному Топ-100 найвпливовіших, попри те, що у 2019 р. знову став 
парламентарем. Можна припустити, що «впливовість» сприйма-
ється (експертами) як своєрідна самодостатність «окремої особи» 
чи «особи у складі групи», і, якщо взяти до уваги той факт, що 
парламент був достроково розпущений Президентом В. Зелен-
ським, вибори до Верховної Ради України відбулися 21 липня і, 
напевно, у цей час укладався рейтинг–2019, оприлюднений у 
серпні, то у цьому «межичассі» персона В. Рабіновича сприйма-
лася як невпливова. Утім, оскільки В. Рабінович став не тільки 
народним депутатом у складі Верховної Ради України ІХ скли-
кання, а й співголовою депутатської фракції Політичної партії 
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ», то можна 
очікувати на його «повернення» у рейтинг–2020.  

Інша специфіка рейтингу–2019, на яку варто звернути увагу, 
пов’язана з присутністю у ньому двох представників судової гілки 
влади (Голови Вищого антикорупційного суду О. Танасевич й 
очільника спеціалізованої антикорупційної прокуратури – САП – 
Н. Холодницького), яких не було у рейтингу–2018, що поясню-
ється, в одному випадку, початком роботи (у квітні 2019 р.) нової 
структури, власне, Вищого антикорупційного суду, та, відповідно, 
обрання першого очільника, яким стала О. Танасевич, а в іншому – 
своєрідним «перезапуском» у 2019 р. створеної кілька років перед 
тим САП. Тобто потрапляння до рейтингу засвідчує, скоріш за все, 
високі сподівання експертів на новостворені структури та, 
відповідно, їх очільників, ніж оцінку попередньої роботи, статусу 
останніх та ін. 

Показово, що у рейтингах (і 2017 р. від журналу «Фокус», і 
2018, і 2019 від «НВ») бракувало представників «професійних 
асоціацій», профспілок тощо, що засвідчує несприйняття експер-
тами останніх як впливової еліти.  
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Вищевикладене підводить до другого висновку про:  
– присутність у рейтингах: 
а) «персонально впливових і незмінних» персон – олігархів, а 

крім того – незмінних упродовж тривалого часу, приміром, міських 
голів, серед яких міський голова Харкова Г. Кернес (з 2010 р.) та 
Львова А. Садовий (з 2006 р.),  

б) «впливових за посадою» – тих, хто у той чи інший час, 
наприклад, обіймає посаду Президента України, входить до 
«президентських структур», зі зміною влади в країні (після виборів) 
стає «новими силовиками» тощо; 

в) своєрідних конкурентів – представників влади у попередній 
час (зокрема, А. Портнова, В. Медведчука); 

– наявність (у низці випадків) «чіткої прив’язки» впливовості 
персони до посади, яку вона обіймає: втрачаєш посаду – втрачаєш 
потенціал впливовості; 

– своєрідне відтворення у «рейтингу впливовості осіб» і 
фактичної «впливовості структур/інститутів»; 

– відсутність підстав у членів експертного середовища виокре-
мити (розгледіти) у структурі еліти представників «професійних 
асоціацій» та ін.  

Якщо порівняти рейтинги, складені журналом «Фокус» і «НВ», 
то очевидним стає характерна ознака: лише частина прізвищ у 
рейтингах залишається незмінною. Інша частина – з року в рік 
невпинно змінюється (це стосується, насамперед, представників 
наукової, творчої, релігійної еліти, а також ЗМІ). Утім, зараз звернемо 
увагу на ті прізвища в рейтингах, які впродовж 2017–2019 рр. все ж 
залишаються незмінними (незважаючи на суб’єктивність підходів їх 
організаторів – журналів «Фокус і «НВ»). 

За моїми підрахунками, у всіх трьох рейтингах (за 2017–
2019 рр.) були присутніми 34 особи. Зокрема, «люди влади» (А. Ава-
ков, Ю. Бойко, С. Вакарчук, І. Геращенко, В. Гройсман, М. Джемілєв, 
В. Зеленський, А. Коболєв, С. Льовочкін, В. Медведчук, А. Пишний, 
П. Порошенко, А. Ситник, Я. Смолій, Ю. Тимошенко, Н. Хо-
лодницький, В. Хомутинник), місцевого самоврядування (В. Кличко, 
Г. Кернес, А. Садовий, Б. Філатов), олігархи (Р. Ахметов, К. Жеваго, 
І. Коломойський, В. Пінчук, Д. Фірташ,), бізнесмени (В. Антонов, 
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А. Веревський), спортсмени (В. Ломаченко, Е. Світоліна, О. Усик), 
діячі літератури та мистецтва (С. Жадан, А. Сеїтаблаєв), 
представники благодійних фондів (О. Кудіненко), що по-своєму гово-
рить про своєрідну стабільність впливовості осіб на певному рівні (дер-
жавному чи рівні місцевого самоврядування), як і в певних сферах.   

Якщо порівняти дані рейтингів упродовж 2003–2013 рр. та 2017–
2019 рр. (періоди, коли рейтинги створювалися), то отримаємо таку 
картину (див. таблицю 1): 

Таблиця 1 
Особи які, найчастіше потрапляли до «рейтингів впливовості» 

у 2003 – 2013, 2017–2019 рр.* 
 

№ 
п.п. 

Прізвище, ініціал  
персони (за алфавітом) 

Присутність у рейтингу 
(кількість разів) 

1. Ахметов Р. 14 
2. Бойко Ю. 11 
3. Вакарчук С. 13 
4. Гриценко А. 11 
5. Жеваго К. 11 
6. Кличко Володимир 14 
7. Коломойський І. 13 
8. Костельман В. 10 
9. Льовочкін С. 10 

10. Луценко Ю. 9 
11. Новинський В. 9 
12. Пінчук В. 14 
13. Порошенко П. 14 
14. Суркіси Гр. та І. 13 
15. Тимошенко Ю. 14 
16. Турчинов О. 12 
17. Філарет 12 
18. Фірташ Д. 11 
19. Хмельницький В.  10 
20 Ярославський О. 12 
21. Янукович В. 10 
22. Яценюк А. 10 

 

* Складено на основі рейтингів, оприлюднених журналами 
«Кореспондент» (упродовж 2003 – 2013); «Фокус» (2017) та «Новое 
время. Украина» (у 2018, 2019) 



                   Політична еліта в Україні: аналіз механізмів відтворення...   27

Тож, аналізуючи рейтинги, можемо дійти третього висновку: 
у період з 2003 р. (з трирічною перервою у складанні рейтингів у 
2014–2016 рр. «НВ») трохи більше 20 осіб були однозначно 
впливовими на всеукраїнському рівні. У їхніх руках перебувала 
влада і економіка. Крім того, відносна стабільність присутності 
вищеназваних персон у рейтингах упродовж тривалого часу 
характерно відтіняє постійну змінність умовної «нижньої частини» 
рейтингів, де перебували особи, що потрапляли до рейтингу Топ-
100 найвпливовіших 1–5 разів.   

Окремо варто звернути увагу на першу десятку рейтингів (за 
вказані роки), щоб визначити супервпливових персон в Україні. 
Аналіз свідчить, що найчастіше до неї потрапляло 8 осіб (див. 
таблицю 2): 

 Таблиця 2 
Особи, які, найчастіше потрапляли до першої десятки 
«рейтингів впливовості» у 2003 – 2013, 2017–2019 рр.* 

 

№ 
п.п. 

Прізвище, ініціал  
персони (за алфавітом) 

Присутність у першій 
десятці рейтингу  
(кількість разів) 

1. Ахметов Р. 13 
2. Янукович В. 10 
3. Тимошенко Ю. 10 
4. Коломойський І. 8 
5. Ющенко В. 7 
6. Пінчук В. 7 
7. Азаров М. 7 
8. Порошенко П. 5 

 

* Складено на основі рейтингів, оприлюднених журналами 
«Кореспондент» (упродовж 2003 – 2013); «Фокус» (2017) та «Новое 
время. Украина» (у 2018, 2019) 

 

Але закцентую те, що перебування у «десятці» забезпечувало 
«підтягування» у її ряди рідних і близьких. Зокрема, за даними 
«НВ», коли у 2005 р. В. Ющенко посідав 1-шу позицію у рейтингу 
найвпливовіших, то на 6-й знаходилася К. Ющенко – дружина 
Президента. Коли В. Янукович – у 2012 та 2013 рр. – піднявся на 
1-шу позицію, то, відповідно, 4-ту та 3-тю посідав його син 



28          Регіональні політичні еліти в Україні   

О. Янукович. Аналіз тенденцій свідчить, що, крім родичів, шанс 
потрапити 1–3 рази до «десятки» мали найбільш близькі до 
фаворита рейтингу особи: тільки у 2003 та 2004 р., коли на верши-
ні рейтингу був Л. Кучма, друга позиція належала В. Медведчуку; 
у роки президентства В. Януковича до «десятки» повернувся 
М. Азаров (знаходився на найвищих місцях рейтингу у 2004, 2006, 
2007 рр.). У 2010 р. до «десятки» вперше і на чотири роки потра-
пили С. Льовочкін та Д. Фірташ (2010–2013), на три (2010–2012) – 
А. Клюєв, Б. Колесніков, В. Хорошковський. «Відмітилися» у 
«десятці» по одному разу Ю. Іванющенко (2-га позиція, 2011), 
В. Новинський (5-та позиція, 2013), С. Арбузов (6-та позиція, 
2013) та О. Клименко (8-ма позиція, 2013). Показово, що «команда 
В. Януковича» витіснила з «десятки» олігарха В. Пінчука, який не 
полишав її у 2003–2004 та 2007–2009 рр. Зник й І. Коломойський, 
який був присутнім у «десятці» у період 2005–2010 р. Навіть Ю. Ти-
мошенко, яка входила до «десятки» при Л. Кучмі (2003) та В. Ющен-
ку (2005–2009) і була своєрідним довгожителем першої «десятки» 
рейтингу, потрапивши до неї 6 разів, при В. Януковичу спромоглася 
«зачепитися» за 10-ту сходинку рейтингу ще двічі (у 2010 та 2011 рр.). 
Відновити свої позиції Ю. Тимошенко спромоглася у рейтингу 
2017 р. (9-та позиція) і 2018 р. (4-та позиція). У 2019 р. (з черговою 
зміною влади в державі) Ю. Тимошенко посіла 12-ту позицію.  

Тож можемо дійти ще одного висновку – четвертого: сво-
єрідна селекція «впливових» відбувалася не за рахунок задіяння 
соціальних ліфтів, але відбору «еліти» зі специфічного «резерву» – 
родичів і близьких, земляків, своїх, відданих і т. п., в ході якого 
домінантним принципом відбору є принцип лояльності. Впливо-
вість особи часто залежить від «родинного потенціалу» або належ-
ності до кадрового резерву «свого Президента» та інших «своїх».  

Рейтинги політичної впливовості своїм способом доповнюють 
рейтинги «економічної сили». Так, якщо взяти до уваги, наприк-
лад, рейтинг найбагатших людей України за 2019 р., то з’ясуємо, 
що із 24 осіб, представлених у таблиці 1 та 2, до «Золотої сотні–
2019» (за версією «НВ»38) потрапило 14 персон (див. таблицю 3): 

                                                            
38 Топ-100 самых богатых украинцев в 2019 году. URL: https://glavcom. 

ua/ru/news/top-100-samyh-bogatyh-ukraincev-v-2019-godu-636796.html 
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Таблиця 3 
Найбагатші особи України у 2019 р., які найчастіше 

потрапляли до Топ-100 найвпливовіших 
 у 2003–2013 та 2017 –2019 рр.  

 

№ 
п.п. 

Прізвище, ініціал 
персони 

Позиція у 
рейтингу 

Розмір статків 
$ млн 

1. Ахметов Р. 1 9.629 
2. Пінчук В. 2 2.310 
3. Новинський В. 3 1.767 
4. Коломойський І. 4 1.480 
5. Порошенко П. 6 1.253 
6. Фірташ Д. 8 792 
7. Жеваго К. 9 744 
8. Ярославський О. 16 447 
9. Костельман В. 20 283 

10. Суркіси Г. та І. 21 280 
11. Хмельницький В. 27 201 
12. Льовочкін С. 46 133 
13. Бойко Ю. 51 122 
14. Клички В. та В. 70 91 

 

Показово, що (за даними Forbes) троє осіб із найвпливовіших 
в Україні (разом з іншими багатими українцями) увійшли до 
світового «клубу мільярдерів» (див. таблицю 4) : 

Таблиця 4 
Найбагатші люди України. 2019 (за версією Forbes)* 

 

№ 
п.п. 

Прізвище, ініціал  
персони  

Позиція у 
рейтингу 

Розмір статків 

1. Ахметов Р. 272 $6,0 млрд 
2. Жеваго К. 1511 $1,5 млрд 
3. Косюк Ю. 1605 $1,4 млрд 
4. Пінчук В. 1605 $1,4 млрд 
5. Боголюбов Г. 1818 $1,2 млрд 
6. Коломойський І. 1941 $1,1 млрд 
7. Новинський В. 2057 $1,0 млрд 

 

* Джерело: Ахметов на 272-м. Forbes опубликовал список богатей-
ших людей мира. URL: https://tech.liga.net/technology/novosti/ahmetov-na-
272-m-forbes-opublikoval-spisok-bogateyshih-lyudey-mira 
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Таким чином, (п’ятий висновок, до якого підштовхує аналіз 
рейтингів) особливим контрапунктом рейтингів в українському 
контексті була постійна присутність у них Р. Ахметова: найбільші 
статки зумовлювали/зумовлюють найвищу впливовість. Разом з 
тим, як свідчать рейтинги Топ-100, у державі склалося кілька груп 
еліт (визрівання/гартування яких почалося у 1990-ті роки), які 
циркулюють на різних рівнях влади, і зникають із неї у зв’язку зі 
смертю чи старістю. (Окремий випадок – утеча з країни 
В. Януковича і низки осіб з його «резерву»). Саме ці групи, як і 
окремі особистості (попри усі революції) нині формують порядок 
денний (найперше – у сфері політики й економіки).  

Щоб проаналізувати регіональний/обласний зріз «впливових», 
звернемося до рейтингу Топ-100 впливових людей Київщини, що 
був укладений інформаційним порталом «Моя Київщина» і 
оприлюднений на початку березня 2019 р.39. 13 осіб у цьому 
рейтингу (зі 100) – були чинними на березень 2019 р. народними 
депутатами, а 1 особа – екснардепом; 11 осіб – міськими 
головами, 1 особа була селищним головою і 2 – очолювали 
територіальні громади; 22 особи – чинними депутатами обласної 
ради, 4 особи були членами чи головами ОДА, 1 особа – екс-
головою ОДА, а 6 – головами РДА. До рейтингу увійшли 
«олігархи», «бізнесмени», «підприємці» і «забудовники» – 15 осіб. 
Особливістю було й те, що серед «впливових людей Київщини» 
було 7 осіб, які були головами/заступниками голови чи керівника-
ми секретаріату низки політичних партій (Всеукраїнського об’єд-
нання «Батьківщина», Блоку Петра Порошенка «Солідарність», 
Політичної партії «Нові обличчя», Аграрної партії України, 
Політичної партії «Громадський рух Миколи Томенка «Рідна 
країна», Політичної партії «За життя»). Крім того, у рейтингу 

                                                            
39 Воронін О. ТОП-100 впливових людей Київщини: презентовано другий 

випуск видання обласного рейтингу. URL: http://mykyivregion.com.ua/2019/03/07/ 
top-100-vplivovih-lyudej-kiyivshini-prezentovano-drugij-vipusk-vidannya-oblasnogo-
rejtingu/ 
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Київщини були присутні голова Національної поліції, начальник 
головного управління Національної поліції в Київській області, 
прокурор Київської області, начальник ГУ ДФС у Київській 
області та начальник ГУ ДСНС України у Київській області, віце-
президент Київської обласної торгово-промислової палати, 
командувач оперативного командування «Південь» Сухопутних 
військ ЗСУ та єдиний представник освіти – ректор Переяслав-
Хмельницького педагогічного університету. До рейтингу потрапив 
і єдиний представник засобів масової інформації. 

Зрештою, варто звернути увагу і на те, що «найвпливовіші 
особи Київщини» часто поєднували/суміщали свої статуси/посади: 
«народний депутат-олігарх», «заступник міністра регіонального 
розвитку, депутат облради, забудовник», «депутат Київської 
обласної ради, бізнесмен», «бізнесмен, екснародний депутат 
України III, IV, V, VI, VII скликань», «депутат Київської обласної 
ради, ексголова Київської ОДА» тощо. Таке поєднання статусів/ 
посад дозволяє говорити про: 

– тісне переплетіння політики і бізнесу; 
– своєрідну одночасну присутність особи на різних рівнях 

влади і активну участь у бізнесі («заступник міністра регіональ-
ного розвитку, депутат облради, забудовник»); 

– те, що не лише чинні, але й екснародні депутати мали і 
мають в області вплив.  

Показово, що до обох рейтингів («впливових» у межах країни 
і на Київщині) потрапив не лише міський голова Києва В. Кличко 
(відповідно, 20-те і 5-те місця), глава ПЦУ Епіфаній (34-те і 88-
ме), але й бізнесмени Г. та О. Гереги (30-те і 41-ше), народний 
депутат Ю. Бойко (24-те і 6-те), бізнесмен К. Жеваго (61-ше і 
23-тє), що по-своєму акцентує, стає критерієм для класифікації тієї 
чи іншої особи як безсумнівно впливової.  

Ознакою часу є те, що у багатьох регіонах країни, окремих 
містах місцеві експерти нині складають свої – місцеві – рейтинги 
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впливовості, що допомагає знайомитися із місцевими елітами (нап-
риклад, Дніпра40, Львівщини41, Одеси 42, Харкова43, Черкас44 та ін.).  

Показово, що аналіз цих рейтингів свідчить про занесення до 
них як «впливових» персон тих осіб, котрі обіймають ті чи інші 
посади на рівні області чи району, кількість яких обмежена рішен-
нями уряду, зокрема – постановою Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників 
апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої 
влади, інших державних органів» від 05.04.2014 р. (редакція від 
01.01.2020 р.)45. 

Зрештою, якщо спробувати з’ясувати, чи є «впливові» на рівні 
районів, то тут у нагоді, передовсім, стане типовий «Паспорт 
району», 10-й розділ якого за назвою «Керівники району, під-
приємств, установ, організацій, відомі та впливові люди (ті, хто 
впливає на політичну ситуацію)» і міститиме списки впливових 
осіб на районному рівні – місцеву політичну еліту. Згідно з 
офіційною позицією, до тих, які «впливають на політичну 
ситуацію», відносять 8 категорій персон: керівництво району міст, 
підприємств, установ, організацій, освітніх закладів, сільсько-
господарських підприємств, фермерських господарств, депутатів 
районної та міських рад, голів, заступників голів та секретарів 
селищних та сільських рад, інших впливових осіб. Для прикладу, 
розглянемо ситуацію у Томаківському районі Дніпропетровської 

                                                            
40 Знакомые лица: кто вошел в Топ-30 влиятельных людей Днепра. URL: 

https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/407782-znakomye-lytsa-kto-voshel-v-top-30-
vlyiatelnykh-luidei-dnepra  

41 На Львівщині нагородили Топ-100 найвпливовіших осіб. URL: https:// 
syla.news/2018/09/30/na-lvivshhyni-nagorodyly-top-100-najvplyvovishyh-osib-foto/ 

42 100 влиятельных одесситов. URL: http://rating.odessamedia.net/om-100-
vliyatelnix-odessitov-2019/ 

43 Топ-30 самых влиятельных людей Харькова. URL: https://magazine. 
nv.ua/journal/3355-journal-no-11/top-30-samykh-vlijatelnykh-ljudej-kharkova.html  

44  20 найбільш впливових людей Черкас (результати проекту Zmi.ck.ua). 
URL:http://zmi.ck.ua/sotsium/20-nayblsh-vplivovih-lyudey-cherkas-2.html  

45 Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та 
територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних 
органів. Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 05.04.2014 № 85. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85-2014-%D0%BF/sp:max100 
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області, у якому кількісний склад тих, які «впливають на 
політичну ситуацію», у 2019 р. становив 133 особи 46: 

– «керівництво району» – 24 (особи),  
– «керівництво міст» – 0,  
– «керівники підприємств, установ, організацій, освітніх 

закладів» – 42, 
– «керівники сільськогосподарських підприємств, фермерсь-

ких господарств» – 21, 
– «депутати районної ради» – 34, 
– «депутати міських рад» – 0, 
– «голови, заступники голів та секретарі селищних, сільських 

рад» – 7,  
– «впливові особи (інші)» – 5. 
Утім, в інших районах кількість офіційно впливових людей  

варіюється. Так, у Кролевецькому районі Сумської області їх (на 
2017 р.) нараховувалася 161 особа 47. У Монастирищенському 
районі Черкаської області (на липень 2019 р.) політично впливо-
вими вважалися 274 особи48. Таким чином, можна твердити, що 
феномен політичної еліти на місцевому рівні чітко персоніфіко-
ваний. Довкола таких осіб розвивався малий і середній бізнес на 
місцях, створювалися місцеві мікро- і макромонополії (наприклад, 
видобутку бурштину тощо).  

Відзначивши вище проблему «відмови» соціальних ліфтів для 
входження в еліту, проаналізуємо реальний механізм потрапляння 
до середовища впливових – механізм непотизму, який можна 
вивчати, спираючись на призначення, здійснені після перемоги на 
президентських виборах В. Януковича, коли (див. про це 
детальніше у дослідженні С. Лещенка49):  

                                                            
46 Паспорт району.  URL: http://www.tomak.dp.gov.ua/OBLADM/ 

tomakivka_rda.nsf/docs/D02849326B1FA40BC225758D001F111A?OpenDocument 
47Паспорт району. URL: http://krolrada.gov.ua/wp-content/uploads/2014/10/ 

pasport_rayonu_na_01.07.2017___2017_10_02_08_53_46_146.pdf  
48 Паспорт району.  URL:  http://monrda.gov.ua/index.php/vidomosti-pro-

rajon/pasport-rajonu  
49 Лещенко С. Українська політика як декорації до серіалу «Династія». URL: 

https://www.pravda.com.ua/articles/2010/12/9/5656770/  
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– у Міністерстві з надзвичайних ситуацій заступником міністра 
працював А. Бондаренко (чоловік члена депутатської фракції Партії 
регіонів у Верховній Раді України VI скликання О. Бондаренко), який 
свого часу (коли В. Янукович був Прем’єр-міністром України вдруге) 
призначався начальником МНС у Донецькій області; 

– першим заступником керівника Державного агентства 
інвестицій та розвитку працював син лідера КПУ А. Симоненко, 
який до того не мав, що характерно, навіть мінімального стажу 
роботи на державній службі; 

– син незмінного керівника апарату Верховної Ради України 
В. Зайчука С. Зайчук став генеральним директором Державної 
інноваційної фінансово-кредитної установи; 

– син члена депутатської фракції Партії регіонів у Верховній 
Раді України VI скликання Д. Притики Ю. Притика був 
призначений заступником міністра юстиції; 

– син міністра Кабінету Міністрів України А. Толстоухова 
О. Толстоухов очолив Київський зоопарк, а дружина – С. Толстоу-
хова – працювала заступником міністра молоді та спорту;  

– донька керівника уряду АРК В. Джарти Вікторія Джарти 
указом В. Януковича була переведена із Донецька до Києва, де 
стала суддею Господарського суду столиці, а молода дружина – 
О. Плакіда – міністром молоді та спорту. Комісія із земельних 
відносин у Сімферопольській міськраді була «довірена» двою-
рідній сестрі першого заступника В. Джарти П. Бурлакова 
Л. Молостовій, а кримська митниця – Д. Пудрику, який був сином 
генерального директора Державного підприємства «Державна 
інвестиційна компанія» В. Пудрика;  

– син депутата Верховної Ради від Партії регіонів Г. Калет-
ника І. Калетник очолив Державну митну службу, а його 
заступником працював П. Онопенко, який доводився братом главі 
Верховного Суду України В. Онопенку. Двоюрідна сестра І. Ка-
летника О. Єлманова стала членом Національної ради з питань 
телебачення і радіомовлення; 

– брат депутатки від Партії регіонів Ю. Ковальової В. Салигін 
також працював на митниці;  

– син М. Дем’яненка (один із найдавніших соратників В. Яну-
ковича) О. Дем’яненко був призначений заступником начальника 
Департаменту ДАІ МВС України; 
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– син колишнього очільника Одеси Р. Боделана В. Боделан 
очолив управління Міністерства з надзвичайних ситуацій у Одесі; 

– син голови Конституційного Суду А. Головіна Є. Головін 
став заступником глави Київської обласної державної адміністрації; 

– Володимир Демішкан очолював «Укравтодор», а його брат 
Василь Демішкан курував «Укравтодором» Вінниччини; 

– родинні зв’язки з М. Азаровим допомогли А. Петренку очо-
лити податкову адміністрацію Київської області; Т. Лукаш (сестрі 
заступниці глави Адміністрації Президента О. Лукаш) – стати 
членом Центральної виборчої комісії. При цьому чоловік 
О. Лукаш Г. Ілляшов керував Службою зовнішньої розвідки; 

– спочатку батько В. Шпак, а згодом син – М. Шпак – 
керували Державною компанією «Украгролізинг»; 

– С. Шершун, що був сином депутата М. Шершуна, працював 
у Антимонопольному комітеті; 

– О. Порошенко – син П. Порошенка – став заступником 
керівника торгово-економічної місії посольства України в Китаї. 

– у структурах влади працювали донька (І. Чала) і дружи-
на (І. Новак) колишнього заступника міністра закордонних справ 
О. Чалого; чоловік (В. Івченко) В. Ульянченко (яка була главою 
Секретаріату Президента В. Ющенка); члени родини Гошовських 
(батько, мати, син); В. Мармазов (син депутата-комуніста Є. Мар-
мазова); В. Бідний (зять депутата-комуніста О. Ткаченка); чоловік 
та дружина О. та Т. Корнякови; О. Черпіцький (брат депутата 
О. Черпіцького); брати В. та М. Пшонки; батько і син М. Поте-
бенько і Ю. Дьомін; двоюрідні брати Р. та Р. Кузьміни; три брати 
Смітюхи та ін.  

Час В. Януковича – це час родин Рибаків, Лавриновичів, 
Злочевських, Яцкових та інших, що мешкали у Західному регіоні 
країни (Балогів, Стрижаків, Муців, Цимбалюків, Берташів, Коза-
ків, Кирильчуків, Тягнибоків, Смітюхів, Косівих, Шкутяків, Ке-
лестіних та ін.), у Центральній Україні (Присяжнюків, Литвинів, 
Порошенків, Гройсманів, Веревських, Головіних, Долганових, Ме-
льників, Сігалів), на Півдні (Ківалових, Боделанів, Круків, Косту-
сєвих і Гончаренків, Барвіненків, Гривковських, Франчуків) та 
Сході (Ульяхіної і Тимошенко, Лазаренків, Вілкулів, Солошенків, 
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Царьових, Яцубів, Кривошеєвих, Арутюнових, Петровських, Шен-
цевих, Чечетових, Лобазових, Кацуб, Давтянів, Добкіних, Кальце-
вих, Петрових з Івановими, Нефьодових, Ландіків і Ландиків, 
Бубок, Пригодських, Лук’янових, Дейчів, Логвиненків, Адамових 
та інших) держави50. Вони перебували на владних щаблях або 
одночасно, або по черзі, «підтягувалися/виринали з минулого», 
були «завдяки» чи «всуперч» (здоровому глузду, оскільки хова-
лися за показовою «опозиційністю»), але були… Створюючи реци-
прокні мережі, корумпуючи та корумпуючись, ця еліта (творець 
кланів, сімей, резерву «своїх») послаблювала державні інститути, 
роблячи їх малоспроможними до діяльності на засадах прозорості, 
відповідальності тощо.  

Феномен присутності на найвищих щаблях влади (зокрема, 
виконавчої, судової) водночас «представників режиму» й «опози-
ціонерів до режиму» – річ, яка свідчить про кілька моментів:  

– про повну сформованість кланово-олігархічної системи, в 
якій виокремилося коло родин, що уособлювали як олігархічні, так 
і позаолігархічні інтереси і які не лише відокремили владу від 
суспільства та за допомогою дії «механізму непотизму» стали не 
тільки експлуататорами державної власності, але й «постачаль-
никами еліти» (зі своїх членів чи з кола лояльних близьких друзів і 
соратників), відтворюючи свою політичну, економічну та ін. 
самодостатність, але при цьому досягаючи легітимності (в очах 
соціуму) через інститути фасадної демократії; 

– у кількісному сенсі коло осіб з ознаками «елітності» 
(належності до елітарного прошарку найвищого рівня) досить 
невелике – за моїми підрахунками, їх близько 150–200 сімей у 
межах держави, але на різних рівнях; 

– оскільки чисельність «позначених елітністю» невелика, то, 
заявляючи про свою опозиційність, політики самі (або їхні діти чи 
інші родичі) при цьому і надалі так чи інакше співпрацюють з владою 
(приклад: у часи Януковича – «комуністи-капіталісти», син 
П. Порошенка та безліч інших); «повертаються у велику політику» 

                                                            
50 Лещенко С. Серіал «Династія» в українській політиці. Частина 2. URL: 

https://www.pravda.com.ua/articles/2010/12/24/5710752/ 
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(через певний час) за допомогою і за підтримки (явної чи латентної) 
«опонентів» – як, приміром, В. Медведчук (за президентства 
П. Порошенка). Тож опозиційність могла бути вдаваною, а співпраця 
на основі сімейних, етнічних, земляцьких лояльностей – латентною; 

– відстоюючи свої інтереси, представники еліти вдаються до 
жорстких кланових протистоянь з «розв’язкою» у вигляді 
саджання опонента до тюрми (і часто – більш чи менш швидкого 
створення умов для виходу останнього з-за грат у зв’язку з 
внесенням грошової застави чи взяття на поруки самими 
нещодавніми супротивниками – великими патріотами та борцями 
за «процвітаючу країну», як це було у випадку з О. Ляшком, про 
готовність взяття якого на поруки заявили представники різних 
партій з «обойми» «непримиренних вічних опонентів»), фізичного 
його усунення, люстрації (проведеної в часи П. Порошенка, що 
викликало багато нарікань, як справедливих, так і безпідставних), 
фінансового підживлення «революцій» заради скинення «злочин-
ної влади» чи навіть запрошення зовнішнього агресора для 
оборони «наших інтересів», утечі і більш чи менш віддаленого у 
часі повернення в Україну із-за її меж тощо. Таким чином, члени 
«елітного резервуара» є один для одного (нескінченну кількість 
разів і в найрізноманітніших варіантах) ситуативними «друзями», 
чи ситуативними «ворогами»;  

– елітні ешелони влади мають високий ступінь закритості для 
нових представників, витискуючи зі своїх рядів політичний чи 
економічний баласт (який так чи інакше утворюється) і жорстко 
конкуруючи з нечисленними «новими», які прагнуть здолати 
бар’єри і впливати на прийняття політичних рішень. Механізми 
рекрутування нових осіб в еліту не розвинуті. (Хоча, варто 
пригадати спробу В. Януковича, пов’язану із підписанням у квітні 
2012 р. Указу «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта 
нації» та формування згодом відповідного списку осіб, зара-
хованих до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» 
у 2013 р., до якого увійшла 51 персона (див. список51). Як варто 

                                                            
51 Розпорядження Президента України. «Список осіб, зарахованих до 

Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації» у 2013 році». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/13/2014-%D1%80%D0%BF#n7   
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пригадати і факт появи іншого указу – Президента П. Поро-
шенка52, яким було припинено функціонування «президентського 
резерву», до якого в часи В. Януковича втрапили переважно члени 
«партії влади» – ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. І це – промовистий момент, 
який засвідчував, що членство у «партії влади»: 

 – специфічний ліфт до потрапляння до елітних груп у 
регіонах країни; 

– «регіонали» в областях України як домінуючі групи, у свою 
чергу, були уособленням кадрового резерву особи, яка обійняла 
найвищий пост у державі, та її лояльних прихильників. Тож 
очевидним було те, що система, що трансформувалася у бік 
авторитаризму, визначала спосіб рекрутування еліти. Її деградація 
можлива була лише зі зміною влади, що й продемонстрував 
згаданий указ П. Порошенка.  

Прихід до влади В. Зеленського та його «команди» не є 
«категоричним свідченням» відкриття «елітного резервуара» і 
притоку до нього «нових»: хоча сам Президент В. Зеленський до 
2019 р. і не був у владі (втім, останнім часом посідав у Топ-100 
найвпливовіших високі місця: у 2017 – 70-те у рейтингу «Фокуса», 
у 2018 р. – 46-те у рейтингу «НВ») і став, на перший погляд (про 
«другий» – говорити рано), своєрідним «чорним лебедем», 
описаним Н. Талебом, але в його команді залишилися працювати і 
«адвокат Коломойського», і діти, соратники, однодумці «поперед-
ників» (А. Аваков, Д. Разумков, Р. Стефанчук, Д. Арахамія та ін.), 
що й не дозволяє (принаймні сьогодні) говорити про грандіозний 
«спалах наднових». Циркуляція у «резервуарі елітних» засвідчує 
просту поступову зміну поколінь. А крім того – консерватизм 
елітного середовища.  

Політична еліта – досить складна структура. Люди, які впли-
вають на прийняття політичних рішень, – строкате переплетіння 
публічних політиків, бізнесу, представників бюрократії, силових 
структур, мас-медіа, криміналітету та ін. 

                                                            
52 Указ Президента України. Про припинення функціонування 

Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».  URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/702/2014  
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У середовищі місцевих політичних еліт витворилися місцеві 
клани, які тяжіли до тих чи інших центрів влади на місцях: 
своєрідним уособленням «регіональних князів»53 Миколаївщини 
стали А. і А. Вадатурські; Закарпаття – не тільки Балоги, 
В. Петьовка, але й М. Ланьо; Хмельниччини – О. і Г. Гереги; 
Львівщини – Б. і Я. Дубневичі; Сумщини – А. Деркач та 
І. Молоток; Харківщини – Г. Кернес, І. Райнін, А. Аваков; Воли-
ні – (замість покійного І. Єремєєва) С. Івахів, а також І. Палиця; 
Київщини – Я. Москаленко, О. Горган (попереднє прізвище 
Лялька); Одещини – Г. Труханов, О. Гончаренко; Дніпра – 
Б. Філатов, І. Коломойський та ін. 

 Низка як з цих прізвищ, так й інших, фігурує у дослідженнях 
(зокрема, у журналістських розслідуваннях), присвячених зрощенню 
влади, бізнесу і криміналітету (наприклад, у Львові54, Києві55 чи 
загалом у державі56.  

Окремий пласт еліти – керівництво впливових недержавних 
воєнізованих формувань (на зразок таких, як «Правий сектор», 
«Азов»/Національні дружини, С14) та «біляелітні утворення» – 
громадські організації, які виявляють спроможність підживлю-
ватися із державного бюджету (як, наприклад, «комерційне 
козацтво»57) та ін. Функціонування таких структур часто йде 
врозріз із українським законодавством, суперечить демократизації 
політичного процесу й політичних інститутів.  

                                                            
53 Полищук О. Рулетка–2019. В чьи предвыборные корзины понесут яйца 

региональные князьки.  URL: http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/dilemma-2019-v-
chi-predvybornye-korziny-ponesut-yaytsa-regionalnye-24092018220000  

54 Бандитський Львів: історія «білявки в законі» Лесі Софієнко. URL: 
https://stopcor.org/bbandytskyi-lviv-istoriya-bilyavki-v-zakoni-lesi-sofiyenko/ 

55 Журналісти назвали спільників «смотрящего за Києвом», з якими він 
болотується в Раду (відео). URL: https://www.unian.ua/politics/10619088-zhurnalisti-
nazvali-spilnikiv-smotryashchego-za-kiyevom-z-yakimi-vin-balotuyetsya-v-radu-
video.html 

56 «За каждым реестром есть смотрящий от каких-то криминальных 
группировок», – советник Зеленского Федоров. URL: https://censor.net.ua/news/ 
3141304/za_kajdym_reestrom_est_smotryaschiyi_ot_kakihto_kriminalnyh_gruppirovo
k_sovetnik_zelenskogo_fedorov 

57 Казанський Д. Комерційне козацтво. URL: https://tyzhden.ua/ 
Society/214701 
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Таким чином, в Україні працюють легальні і нелегальні 
механізми формування/відтворення еліти. Перші – спираються на 
законодавство України, другі – на принципи непотизму, 
трайбалізму, корупції та ін., що призводить до відносної 
закритості елітного прошарку, «відключення» соціальних ліфтів 
для потрапляння в еліту, погіршення якості еліти, оскільки її 
«селекція» відбувається в обмеженому середовищі осіб. 

Структурно еліта складається:  
– з верхівки, до якої відносимо 7–9 осіб (олігархів, «політиків-

олігархів», «професійних політиків»); 
– середнього елітарного прошарку, на якому перебувають 

члени близько 150–200 родин у межах держави; 
– нижчого і найчисленнішого (у межах 5–7 тис. осіб) 

прошарку, що формується з опорою на демократичні принципи 
селекції еліти, утім, має місце й «негативна селекція». 

З 2019 р. Україна переживає поступову природну зміну 
елітарних поколінь, про якості яких, як і тенденції у зміні правил 
«елітарного добору», говорити зарано.   
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РЕГІОНАЛЬНІ ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ: КЛЮЧОВІ 
АКТОРИ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ФОРМУВАННЯ  

 
 

а) ВІННИЧЧИНА 
 

Еліта відіграє ключову роль у формуванні порядку денного 
політичного і соціально-економічного розвитку держави і окремих 
її регіонів, а притаманні їй цінності та інтереси є важливим 
фактором прийняття політичних рішень. Ці закономірності харак-
терні як для національних, так і регіональних еліт з єдиною 
відмінністю у масштабах поширення свого впливу. 

З огляду на те, що регіональні політичні еліти беруть безпо-
середню участь у виробленні й утвердженні суспільних норм і 
цінностей на місцях, а через представництво в органах законодавчої і 
виконавчої влади та місцевого самоврядування – у творенні нового 
інституційного порядку, виборі зовнішньо- і внутрішньополітичного 
курсу, управлінні державою загалом, питання вивчення їх структури 
та особливостей формування є актуальним. Важливість дослідження 
регіональних еліт посилюється також їхнім дуалізмом: з одного боку, 
вони представляють центральну владу на місцях і є провідниками 
загальнодержавної політики, а з іншого боку – через нестійкість 
офіційних інститутів влади і періодичну зміну шляхів політичного 
розвитку вони схильні формувати «вотчини», де відстоюють 
переважно власні, а не державні інтереси. 

У цьому дослідженні, відносячи певні прошарки суспільства до 
регіональної політичної еліти, перш за все ми керуємося найста-
рішим, але все ще активно застосовуваним у західній політичній 
науці позиційним методом, який ґрунтується на твердженні, що 
політичний вплив у складних суспільствах покладається на формаль-
ні керівні посади у широкому діапазоні політичних, управлінських, 
ділових, військових, мас-медійних, громадських інститутів та 
організацій58. Також, визначаючи регіональну політичну еліту, ми 

                                                            
58 Hoffmann-Lange U. Methods of Elite Identification. The Palgrave Handbook 

of Political Elites / Best, Heinrich, Higley, John (Eds.); 1st ed. edition. [London]: 
Palgrave Macmillan. 2018. P. 80. 
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враховуємо способи впливу на прийняття рішень – безпосередні, 
опосередковані та номінальні. Безпосередній вплив – пряма дія 
особи, наділеної владними повноваженнями, на прийняття кінце-
вого рішення; опосередкований вплив здійснюється шляхом 
певної дії на особу, що приймає кінцеве рішення, з боку близького 
оточення (членів сім’ї, фаворитів тощо); номінальний вплив спо-
стерігається у тому разі, коли прийняття рішення представником 
політичної еліти здійснюється з огляду на авторитет і вагу інших 
акторів59. Таким чином, ми ідентифікуємо регіональну політичну 
еліту через займані нею позиції, що визначаються як офіційним 
статусом (посадою), так і неформальними зв’язками із різними 
групами впливу. 

Керуючись структурно-функціональним підходом до визна-
чення регіональної політичної еліти, слідом за вченими Р. Туров-
ським60, О. Гаман-Голутвиною61, І. Ворчаковою62, М. Токарем63, 
А. Тухліною64 та групою авторів статті «Positional Approach to the 
Political Elite Criteria Selection in Democratic States»65, під регіональ-
ною елітою розуміємо сукупність осіб, які займають статусні 
                                                            

59 Харченко Л. Визначення і класифікації політичної еліти у сучасній 
вітчизняній і зарубіжній науковій думці. Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія: Політологія, Соціологія, Філософія. Вип. 15. 2010. С. 62. 

60 Туровский Р. Ф. Политическая регионалистика. Москва: Изд-во ГУ ВШЭ, 
2006. С. 633. 

61 Гаман-Голутвина О. В. Определение основных понятий элитологии. 
Полис. 2000. № 3. С. 99. 

62 Ворчакова І. Є. Регіональна політична еліта: принципи структуризації та 
можливості лобіювання інтересів. Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна, серія 
«Питання політології». Том 27. № 1132 (2014). С. 83. URL: https://periodicals. 
karazin. ua/politology/article/view/1359/1116 

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

64 Тухлина А. А. Региональная политическая элита современной России. 
Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева. № 1 (69). Ч. 2. 2011. С. 160–163.  

65 Murugova V., Skorobogatov A., Bagaeva I., Volkova N., Pavlova V., 
Zhuravlev V., Apraksina N. Positional Approach to the Political Elite Criteria Selection 
in Democratic States. Journal of Sustainable Development. Vol. 8, № 3. 2015. P. 271–
276. URL: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/jsd/article/view/49370 
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позиції в структурах влади або безпосередньо впливають на ці 
структури і процес прийняття політичних рішень у регіоні. Еліта 
забезпечує узгодження інтересів суб’єктів політичного процесу на 
рівні регіону, а також регіональної та національної еліт, 
високостатусних груп різних регіонів між собою. При цьому ми 
ігноруємо ціннісний підхід до визначення регіональної політичної 
еліти і, як і Н. Петров та О. Гаман-Голутвина, вважаємо, що до 
владної еліти належать особи, які володіють реальною владою і 
впливом, незалежно від їхніх інтелектуальних і/чи мораль-
них/етичних якостей66, а також, незалежно від того, які фактори 
зумовили входження до неї, – походження, багатство чи заслуги67. 

Для визначення кількості регіональної еліти, на нашу думку, 
найбільш доцільно користуватися позиційним методом, а для 
визначення її верхівки – тобто кола осіб, які приймають політичні 
рішення у межах усього регіону, на окремих локальних рівнях чи у 
певній сфері на рівні області – варто використовувати репута-
ційний метод та метод аналізу прийняття рішень. 

Структуру регіональної політичної еліти можемо зобразити у 
вигляді трьох концентричних кіл (детальніше див. рисунок 1):  

Перше концентричне коло (еліта, яка впливає на прийняття 
рішень на рівні області): 

– депутати Верховної Ради України від регіону – 8 осіб від 
мажоритарних округів та депутати, обрані за партійними списками 
(5–10 осіб); 

– голова ОДА, його заступники і керівники управлінь (10–
15 осіб); 

– голова і депутати обласної ради (84 особи); 
– голови РДА (27 осіб); 
– голови районних рад (27 осіб); 

                                                            
66 Petrov N. Russia’s Regional elites in 2010: Twenty Years On. 20 Years 

Without the Berlin Wall: A Breakthrough to Freedom / Ed. by Natalia Bubnova; 
Carnegie Moscow Center. Moscow, 2011. P. 130. 

67 Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России: вехи исторической 
эволюции. Москва: Интеллект, 1998. С. 24. 
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– власники і керівники найбільших підприємств області 
(близько 20–30 осіб). 

Друге концентричне коло (еліта, яка впливає на прийняття 
рішень на рівні районів і міст; див. таблицю 1): 

– голови РДА, їх заступники і керівники управлінь (близько 
10 осіб у кожному з 27 районів; усього – 270 осіб); 

– голова і депутати районних рад (899 осіб); 
– голова і депутати рад міст обласного підпорядкування (216 

осіб). 
Третє концентричне коло (еліта, яка впливає на прийняття 

рішень на локальному рівні; див. таблицю 1): 
– голова і депутати селищних рад (27 рад – 592 особи); 
– голова і депутати міських рад (12 рад – 312 осіб). 

 
Структура регіональної політичної еліти Вінниччини 

 
Рисунок 1. 
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Таблиця 1 
Статистичні дані  

щодо місцевих рад Вінницької області станом на 01.01.2019 р. 
 

Район 
Районні 
ради 

Міські 
ради 

Селищні 
ради 

Сільські 
ради 
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ть
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К
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м
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Барський 34 1 26 1 14 26 328 
Бершадський 34 1 26   26 366 
Вінницький 36   2 52 25 376 
Гайсинський 34 1 26   21 288 
Жмеринський 34   1 22 25 316 
Іллінецький 34 1 26 1 26 10 126 
Калинівський 34 1 26   25 330 
Козятинський 34   2 36 31 392 
Крижопільський 34   1 26 19 250 
Липовецький 34 1 26 1 26 24 300 
Літинський 34   1 26 21 272 
Могилів-Подільський 34   1 22 27 340 
Мурованокуриловецький 34   1 22 24 294 
Немирівський 43 1 26 2 36 24 306 
Оратівський 28   1 22 24 294 
Піщанський 26   2 34 12 150 
Погребищенський  34 1 26   26 318 
Теплицький 34   1 26 23 284 
Тиврівський 34 1 26 2 44 24 296 
Томашпільський 34   2 52 18 222 
Тростянецький 34   1 26 16 216 
Тульчинський 34 1 26 2 44 18 238 
Хмільницький 34     28 366 
Чернівецький 26   1 14 12 156 
Чечельницький 26   1 22 15 188 
Шаргородський 34 1 26   30 404 
Ямпільський 34 1 26   18 238 

ВСЬОГО 899 12 312 27 592 592 7654
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Продовження таблиці 1 
м. Вінниця  1 54     
м. Жмеринка  1 34     
м. Козятин  1 34     
м. Ладижин  1 26     
м. Могилів-Подільський  1 34     
м. Хмільник  1 34     

ВСЬОГО  216 216     
Вінницька обласна рада 84       

 

Джерело: Статистичні дані щодо місцевих рад VII скликання 
Вінницької області. Станом на 01.01.2019 р. URL: 
https://vinrada.gov.ua/miscevi-radi22.htm 

 

Основною частиною регіональної політичної еліти (здатною 
приймати політичні рішення в усіх сферах у межах цілої області), 
вочевидь, є політики, що належать до першого концентричного 
кола. Наявність або відсутність реального політичного впливу 
згаданих осіб можна з’ясувати за допомогою інших методів – 
репутаційного (шляхом проведення опитування експертів) та 
прийняття рішень (шляхом аналізу документів). 

Спільнота політично впливових осіб у регіоні поділяється на 
дві основні групи: представники діючих владних структур, залу-
чені безпосередньо в процес прийняття та реалізації політичних 
рішень і які володіють реальними владними повноваженнями, і 
неформальні лідери – керівники різних суспільно-політичних 
організацій і об’єднань, які мають реальний політичний вплив, що 
у конкретний час не конвертований у посади. До неформальних 
лідерів також належать члени різних неформальних груп (клани, 
групи тиску, лобісти). 

Перша група, безумовно, домінуюча, містить керівників дер-
жавної влади на місцях (голови ОДА та РДА, їх заступники, 
керівники департаментів), представницької влади (голови та 
депутати обласної і районних рад), муніципальної влади (голови та 
депутати міських та селищних рад), керівників регіональних 
підрозділів загальнодержавних структур. Друга група – представ-
ники регіонального та загальнонаціонального бізнесу, політичних 
партій і громадських організацій, лідери громадської думки; 
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керівники недержавних ЗМІ та закладів науки, культури, освіти; 
представники духовенства. 

Регіональна політична еліта формується двома шляхами: елек-
торальний (вибори) і адміністративний (призначення). Формува-
ння представницької влади у регіонах (ради всіх рівнів) відбува-
ється шляхом виборів. Рекрутування складу усіх інших адміні-
стративно-політичних еліт відбувалося і відбувається до цього 
часу адміністративним шляхом – через призначення на вищі поса-
ди у структурах виконавчої влади регіону. Впливовість виконавчої 
влади на регіональному (ОДА) і локальному (РДА) рівнях 
визначаються тим, що вони контролюють регіональний бюджет і 
мають можливість використовувати адміністративні ресурси. 

Під час висування претендентів на посади чи представницькі 
мандати у Вінницькій області переважає номенклатурний принцип 
рекрутування еліт (гільдійська система). У більшості випадків 
застосовуються механізми рекрутування, що характерні для тради-
ційних суспільств: родинні зв’язки, належність до групи та 
особиста відданість її лідеру, земляцтво, майновий статус, рідше – 
релігійна чи етнічна належність. При цьому домінують неофіційні 
канали рекрутування, а принцип рекрутування мало залежить від 
політичних і партійних орієнтацій претендентів. 

Соціальною базою рекрутування регіональної політичної 
еліти на початковому етапі незалежності була партійна 
номенклатура і керівники радянських підприємств. В українській 
політичній науці існує декілька підходів до класифікації етапів 
становлення національної еліти. Наприклад, Н. Круглікова виділяє 
їх три: 1) 1989 р. – грудень 1991 р. – становлення неформальних 
організацій, сформованих прогресивними демократичними сила-
ми; 2) 1992–1994 рр. – зміцнення позицій старої партійної еліти, 
що взяла за основу гасла народно-демократичних сил; 3) 1994–
1998 рр. – наростання суперечностей між партійною, партійно-
господарською і національно-демократичною елітами68. Для 
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регіональної політичної еліти Вінниччини ці етапи становлення не 
є характерними, оскільки національні сили ніколи не мали значної 
підтримки у регіоні, а протистояння між владою області і 
обласного центру, що спостерігалося у 1994–1999 рр., не мало 
ідеологічного підґрунтя. 

Процес формування регіональної політичної еліти Вінницької 
області краще відображає модель, запропонована М. Шульгою, 
який виокремлює такі етапи формування політико-управлінської 
еліти за період української незалежності: 1) здобуття частиною 
радянської «номенклатури» статусу нової політико-управлінської 
еліти, збереження/здобуття нею посад в органах державної влади, 
місцевого самоврядування; 2) перехід частини представників 
радянської еліти в економічний простір, набуття ними приватної 
власності та перетворення на власників виробничих підприємств; 
3) поступова трансформація господарської еліти (підприємців) у 
політичну69. 

Зміна політичного режиму після розпаду СРСР не привела до 
зміни політичної еліти у регіоні. Основою регіональної політичної 
еліти Вінницької області стала партійна номенклатура, директори 
державних підприємств часів СРСР (т. з. «червоні директори»), 
голови колгоспів і радгоспів. Інституції, які дали представникам 
цих еліт необхідні ресурси для функціонування у політичному 
полі незалежної України, зникли на початку 1990-х рр. Самі ж 
представники цих інституцій тривалий час формально чи нефор-
мально впливали (а подекуди впливають і до цього часу) на 
прийняття політичних рішень. 

Трансформації партноменклатури і керівників радянських під-
приємств, установ та організацій у політичні еліти регіонального 
рівня сприяла низка загальнодержавних процесів. Відсутність 
рішучих реформ на початку 1990- х рр., перш за все демо-
нополізації та приватизації, а також лібералізація цін і самоусу-
нення держави від регулювання процесів економічного реформу-
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вання призвели до ситуації, коли «державна власність потрапила у 
повне, необмежене користування та управління номенклатури… 
зворотною стороною деформованої, руйнівної лібералізаційної 
моделі була майже ідеальна модель втримання влади у руках 
старої бюрократії шляхом накопичення первинного капіталу»70. Як 
стверджує О. Турчинов, уже у 1993–1994 рр. в основу офіційних і 
тіньових відносин було покладено регіональний принцип, який 
замінив собою пануючу у 1991–1993 рр. галузеву вертикаль, а 
регіональні та центральні адміністративно-економічні групи стали 
основним елементом економічних і політичних відносин71. Зважа-
ючи на те, що О. Турчинов досить вдало описав механізм 
функціонування регіональних адміністративно-економічних груп, 
наведемо детальну цитату: «Навколо керівників регіональних 
державних структур на ґрунті спільності економічних і політичних 
інтересів представників держапарату і комерційних структур 
формуються могутні регіональні адміністративно-економічні гру-
пи. Для перебуваючих під їх контролем суб’єктів господарської 
діяльності створювалися найсприятливіші економічні умови. ... 
контрольовані регіональними адміністративно-економічними гру-
пами правоохоронні та податкові служби покривали скоєні право-
порушення і вживали заходів щодо нейтралізації їхніх конкурен-
тів. Для цих цілей дані групи могли використовувати і зорієнтовані 
на їх інтереси кримінальні угруповання. Своїм завданням 
комерційні структури адміністративно-економічних груп вважали 
перетворення отриманих можливостей у легальні і нелегальні 
прибутки з подальшим перерозподілом їх серед учасників 
«пропорційно» становищу, яке вони займали у владних і 
економічних відносинах. ... на чолі всієї піраміди стояли 
центральні органи влади»72. 
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Саме у той час і було закладено основні принципи функціо-
нування регіональних політичних еліт, які полягають у доміну-
ванні неопатримоніальних відносин і функціонуванні більшості 
політичних гравців регіонального рівня у межах певних політико-
економічних груп (кланів), які найчастіше організовувалися нав-
коло привладних політичних акторів (т. з. «партії влади»). 

На жаль, у політичній історії незалежної України ми не 
можемо виділити конкретних знакових/рубіжних подій, які б 
могли свідчити про усунення представників колишньої партійної 
номенклатури і «червоних директорів» від влади, що б ознаме-
нувало завершення її епохи і стало точками відліку існування 
безпосередньо української національної еліти. Україна до цього 
часу перебуває на етапі трансформації, оскільки, з точки зору 
«транзитологічних» концепцій73, вона не завершила перехід від 
авторитарного до демократичного режиму, залишаючись на рівні 
гібридного політичного режиму. Жодна із значних політичних 
подій, включно із прийняттям Конституції України 1996 р., «пома-
ранчевою революцією» 2004 р. і Революцією Гідності 2014 р., не 
посприяла встановленню якісно нової системи взаємовідносин у 
середовищі еліт і нових правил гри. Для порівняння: у Польщі на 
функціонування політичних еліт значний вплив справили 
прийняття конституції у 1997 р. та приєднання до ЄС у 2004 р.74, а 
у Росії – адміністративна реформа В. Путіна 2004 р. Підтвер-
дженням означеної вище тези є думка М. Головатого, висловлена 
ним ще у 2006 р.: «Глибокий і вражаючий суспільний парадокс 
України … полягає у тому, що нова еліта так і не з’явилася – 
ринковими трансформаціями, соціальними змінами управляють 
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здебільш ті ж колишні компартійні лідери, що завели величезну і 
найбагатшу у світі на природні ресурси країну у глухий кут»75. 

Виходячи із вищеперерахованих факторів, можемо стверджу-
вати, що вихідці із радянської партноменклатури, колишні керів-
ники радянських органів влади і державних підприємств відігра-
вали ключову роль у регіональній політико-адміністративній 
системі Вінницької області принаймні до 2010 р. А запровадження 
ними певних правил гри у регіональній політиці робить 
номенклатурний слід помітним до цього часу. 

Так, наприклад, Представник Президента України у Він-
ницькій області у березні 1992 – жовтні 1994 рр. М. Дідик обіймав 
різні посади у системі органів ЛКСМУ та КПУ з 1958 р, у 1974–
1986 рр. – перший секретар Вінницького районного комітету КПУ 
Вінницької області. Багату номенклатурну чи/та адміністративну 
біографію мають і голови Вінницької ОДА. 

– М. Мельник, голова ОДА у липні 1995 – червні 1996 рр., 
голова облради у липні 1994 – червні 1996 рр., народний депутат I 
і IV скликань, упродовж 1978–1991 р. був головою колгоспу 
ім. Леніна, с. Липівка Томашпільського району; 

– А. Матвієнко, голова ОДА у серпні 1996 – квітні 1998 рр., на 
комсомольській роботі перебував з 1977 р., у 1985 – 1991 рр. – 
секретар, перший секретар ЦК ЛКСМУ, член ЦК КПУ; 

– М. Чумак, голова ОДА у квітні 1998 – липні 1999 рр., на 
комсомольській роботі перебував з 1973 р., у 1983 – 1991 рр. – 
завідувач оргвідділу, другий, перший секретар Тростянецького 
райкому КПУ; 

– Ю. Іванов, голова ОДА (1999–2002), голова Вінницької 
обласної ради (2002–2006), у 1980–1985 рр. обіймав посаду дирек-
тора Вінницького обласного підприємства тепломереж «Вінниця-
тепломережа» управління житлового господарства Вінницького 
облвиконкому, з травня 1985 до травня 1990 рр. – був заступ-
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ником, першим заступником, головою виконавчого комітету 
Вінницької міської ради народних депутатів; 

– Г. Калетнік, голова ОДА (квітень 2004 – січень 2005), голова 
Вінницької обласної ради (квітень 1998 – березень 2002), з листо-
пада 1979 р. працював головою колгоспу с. Велика Кісниця 
Ямпільського району, з листопада 1989 р. – головою агропроми-
слового об’єднання Ямпільського району; 

– О. Домбровський, голова ОДА (лютий 2005 – квітень 2010), 
на комсомольській роботі починаючи з 1984 р., у 1987–1989 рр. – 
перший секретар Вінницького міському ЛКСМ України; 

– І. Бондарчук, голова Вінницької обласної ради (липень 
1997 – квітень 1998) у 1980-х рр. був першим секретарем Вінниць-
кого міськкому ЛКСМУ, другим секретарем Вінницького 
міськкому КПУ, радником Вінницького обкому КПУ. 

– Г. Заболотний, голова Вінницької обласної ради (квітень 
2006 – жовтень 2010), у 1982–1986 рр. працював головним агро-
номом, заступником начальника управління сільського госпо-
дарства Бершадського райвиконкому, 1986–1992 рр. – заступни-
ком, першим заступником, головою Бершадського РАПО. 

Аналогічною була ситуація і у випадку з народними 
депутатами від Вінниччини. Із 19 депутатів Верховної Ради УРСР 
XII скликання (Верховної Ради України I скликання) від регіону 
(17 обрано у квітні 1990 р. та 2 на довиборах у 1992 р.) до 
компартійної еліти (керівники центральних і регіональних органів 
КПУ та ЛКСМУ, а також керівники органів місцевого самовря-
дування) належало 8 осіб (Л. Кравчук, В. Хижняк, Г. Дубенков, 
М. Дідик, А. Матвієнко, В. Рябоконь, М. Маслов, І. Борщенко), ще 
5 очолювали радянські підприємства (К. Піскуновський, А. Сав-
чук, Г. Подчос, П. Ткач, Б. Олійник), 2 були головами колгоспів 
(М. Мельник, І. Попик) та ще двоє – працівниками освіти і науки 
(А. Зінченко, Б. Мокін). Завдяки процесам демократизації в СРСР 
другої половини 1980-х рр. до Верховної Ради України I скликання 
увійшов також митрополит Вінницький і Брацлавський Агафангел 
(О. Саввін), відомий у подальшому своєю українофобською 
позицією та антиукраїнськими висловлюваннями. При цьому 
частина депутатів Верховної Ради України I скликання від 
Вінниччини на час обрання мала більше 30 років партійного 
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стажу. Так, Б. Олійник був членом КПРС з 1951 р., М. Дідик та 
П. Ткач – з 1957 р., Л. Кравчук – з 1958 р., І. Попик – з 1959 р., 
В. Хижняк – з 1961 р. 

Після парламентських виборів 1994 р. кардинальної зміни 
політичних еліт також не відбулося, оскільки значна частина 
депутатів Верховної Ради України II скликання від області мала 
компартійне минуле. Із 16 депутатів від регіону 5 на час обрання 
працювали в органах державної влади та місцевого самовряду-
вання України (А. Кондратюк, М. Парасунько, К. Піскуновський, 
А. Юхимчук, І. Ямковий), 3 були головами колгоспів (В. Кавун, 
В. Лантух, В. Яровенко), 2 представляли профспілкові органі-
зації (Г. Недвига, О. Стоян). Лише 2 депутати були вихідцями із 
бізнесових кіл – І. Квятковський (Всеукраїнська інвестиційно-
трастова компанію «ВІНКО») та В. Бряузов (ВАТ «Вінниця-
нафтопродукт»). При цьому варто зазначити, що кар’єрний шлях 
В. Бряузова підтверджує тезу про конвертацію політичної влади 
компартійної верхівки у економічні ресурси: у 1971–1990 рр. він 
перебував на партійній роботі, з 1991 р. очолював обласне управ-
ління з забезпечення нафтопродуктами, а на час виборів 1994 р. 
уже був генеральним директором обласного орендного виробничо-
комерційного підприємства «Вінницянафтопродукт». З усіх народ-
них депутатів I та II скликань від Вінниччини лише Є. Смірнова 
можна віднести до української контреліти радянської доби, оскіль-
ки він був виключений з 4-го курсу філософського факультету 
Київського державного університету та ув’язнений у 1973–1976 рр. за 
ст. 187 «прим» КК УРСР (антикомуністична діяльність). 

Не відбулося ротації еліт і на районному рівні. Велика 
кількість обраних у 1994 р. голів міських і селищних рад також 
мали компартійне минуле або очолювали органи місцевого само-
врядування у часи СРСР. Так, голова Хмільницької РДА у 1995–
1998 рр. О. Аліменко у 1983–1992 рр. працював головою Хміль-
ницького райвиконкому, квітні 1992 – червні 1994 рр. – Пред-
ставником Президента України у Хмільницькому районі76; міський 

                                                            
76 Хто є хто в місцевій владі України 1994–1998 : Довідник / ред. 

М. Попович. Київ: ВКП «Апельсин», 1998. С. 38. 
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голова Шаргорода Й. Андрієць обіймав цю посаду з 1986 р. до 
2002 р., а до цього у 1975–1986 рр. був селищним головою 
Шаргорода, тобто очолював населений пункт 27 років, з них 16 у 
часи СРСР77; міський голова Хмільника у 1991–2002 рр. М. Бойко 
у 1980–1984 рр. перебував на партійній роботі, з 1986 р. – 
працював заступником голови Хмільницького міськвиконкому, з 
березня 1990 р. – заступник голови міської ради народних 
депутатів78; І. Кугай (м. Калинівка) – у структурах влади з 1979 р., 
працював головою Калинівського райвиконкому, Представником 
Президента України в районі, головою райради і головою РДА79; 
В. Людвік, що у 1970–1984 рр. працював у партійних органах, 
очолював Жмеринську міську раду з 1984 р. до 1998 р.80. 

Зважаючи на відсутність люстрації в Україні, схожі процеси 
відбувалися на усіх рівнях владної вертикалі – від Вінницької 
обласної ради до рад локального рівня – районних, міських, 
селищних і сільських. Як результат, сучасна регіональна політична 
еліта Вінниччини за своїми ідеологічними установками значно 
віддалилася від радянських стандартів, але за своїм соціальним 
походженням, світоглядом, професійною ментальністю, досвідом і 
методами управлінської діяльності все ще залишається продов-
женням колишньої радянської регіональної еліти81. 

Ще однією елітною групою першого десятиліття української 
незалежності були лідери та члени організованих злочинних 
угруповань (далі – ОЗУ), що активно діяли у 1990-х рр. До 
середини 2000-х рр. більшість ОЗУ припинила свою діяльність, а 
особи, причетні до їх функціонування, легалізували накопичені 

                                                            
77 Хто є хто в місцевій владі України 1994–1998 : Довідник / ред. 

М. Попович. Київ: ВКП «Апельсин», 1998. С. 39. 
78 Там само. С. 66. 
79 Там само. С. 201. 
80 Там само. С. 223. 
81 Також див.: Понедельников А. В., Старостин А. М. Современные россий-

ские элиты: особенности генезиса, взаимодействия и позиционирования во 
власти. Россия и современный мир. № 1. 2004. С. 79–95. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-rossiyskie-elity-genezis-vzaimodeystvie-
pozitsionirovanie-vo-vlasti 



                                       Регіональні політичні еліти:ключові актори...    55

капітали і в багатьох випадках забезпечили собі міцні репутаційні 
тили за рахунок залучення у політичну діяльність та входження до 
політичної еліти. За повідомленнями ЗМІ причетність до кримі-
нальних структур 1990-х рр. мають депутати Верховної Ради 
України від Вінниччини В. Продивус (VII скликання)82, Г. Ткачук 
(VII та VIII скликання)83, О. Мейдич (IX скликання)84. 

Практично у кожній сфері суспільного та економічного життя 
є свої елітні групи, які прагнуть, використовуючи наявні ресурси, 
авторитет та репутацію, посісти певні щаблі у владній вертикалі. 

До них ми відносимо: 
– економічну (бізнес) еліту (власники бізнесу, керівники 

приватних і державних підприємств); 
– партійну еліту; 
– еліту засобів масової інформації і громадських організацій; 
– науково-технічну, медичну, освітню і культурну еліту. 
На нашій схемі (див. рисунок 1) ці еліти зображені у вигляді 

еліпсів, які пересікають концентричні кола. Особи, які проникають 
у політичну еліту (обіймаючи певні пости у органах державної 
влади чи органах місцевого самоврядування), одночасно не припи-

                                                            
82 Володимир Продивус: регіонал-боксер із кримінальним минулим. URL: 

https://politeka.net/uk/person/755134-vladymyr-prodyvus-regyonal-bokser-s-
krymynalnym-proshlym; Дяченко В. Хто той загадковий П, що кришує бурштинові 
оборудки. URL: https://www.dsnews.ua/economics/hto-toy-zagadkoviy-p-shcho-
krishue-burshtinovi-oborudki-06082015193000; Стрелка. Стрельба. Народный 
депутат Верховной Рады. URL: https://www.youtube.com/watch?v=VNOi15k2P1Q 

83 Активісти вінницької БЮТ вимагають очистити партію від кримінальних 
елементів. URL: https://h.ua/story/29642/ 

84 Пустовіт О. «Стріляли не в “Монгола”! А за те, що зараз у розшуку, треба 
подякувати судді». Місто. 20 липня 2005. №30. С. 6; Из криминала в депутатское 
кресло: Тимошенко выбрала в соратники авторитета «Монгола». URL: 
https://politeka.net/news/politics/660091-iz-kriminala-v-deputatskoe-kreslo-
timoshenko-vybrala-v-soratniki-avtoriteta-mongola; Кто из винницких «тимошенков-
цев» собрался бороться за мандат парламентария. URL: https://vinnytsianews. 
com/kto-iz-vinnitskih-timoshenkovtsev-sobralsya-borotsya-za-mandat-parlamentariya/; 
Фракцію «Батьківщина» у Вінницькій облраді очолює кримінальний авторитет. 
URL: https://prm.ua/fraktsiyu-batkivshhina-u-vinnitskiy-oblradi-ocholyuye-kriminalniy-
avtoritet/ 
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няють відігравати домінуючу роль у сферах, з яких вони походять, 
а також діють у інтересах цих сфер (чи окремих інституцій). 

В умовах масштабного соціального і економічного зламу в 
1990-х рр. провідною тенденцією було те, що економічні групи, 
поряд з бюрократією, виявилися більш стійкими і адаптивними, на 
відміну від інших соціальних груп і прошарків населення. 
Російський елітолог А. Старостін зазначає, що найбільш пошире-
ною схемою рекрутування регіональної еліти на сучасному етапі 
на пострадянському просторі стала циркуляція в рамках трикут-
ника «бізнес-еліта – політична еліта – адміністративна еліта»85. А 
український політолог М. Головатий стверджує, що «і загально-
національна, і регіональна еліта в Україні – це еліта не стільки 
політична, скільки економічна, еліта ділових кіл»86. 

Починаючи з другої половини 1990-х рр. особливістю струк-
тури регіональної еліти стало входження до її складу пред-
ставників бізнесу і значне зростання політичного впливу бізнесу 
на регіональному рівні. Просування у політику по каналах бізнес-
структур за значенням для формування регіональної політичної 
еліти можна прирівняти до просування з використанням адмі-
ністративної кар’єри. Цю тенденцію можна розглядати як свід-
чення формування на регіональному рівні тенденції горизон-
тальної проникності каналів рекрутування еліт. При цьому можна 
виділити два аспекти процесу посилення політичного впливу 
бізнесу: експансію загальнонаціонального бізнесу в регіональний 
економічно-політичний простір і значне розширення участі регіо-
нального бізнесу в регіональній політиці. Інституційними фор-
мами участі бізнесу в регіональній політиці Вінниччини, у першу 
чергу, є входження до представницьких органів різних рівнів – 
Верховної Ради України, обласної та районних рад. При цьому 
                                                            

85 Старостин А.М. Эффективность деятельности административно-
политических элит: критерии оценки и анализ состояния в современной России. 
Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказской академии гос. службы, 2003. С. 103. 

86 Головатий М. Політична еліта сучасної України: регіональний і 
національний контекст. Політичний менеджмент. Спецвипуск / голов. ред. 
Ю. Ж. Шайгородський. 2006. С. 45. 
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входження бізнесу може відбуватися як шляхом обрання власника 
бізнесу, так і осіб, які представляють його інтереси. 

Типовим прикладом проникнення бізнесу у владу є олігарх і 
5-й Президент України П. Порошенко, який розпочав свою 
політичну кар’єру із перемоги на парламентський виборах 1998 р. 
у мажоритарному окрузі № 11 (частина Вінниці) і надалі неодно-
разово перемагав у цьому окрузі. Представники великого бізнесу 
доволі часто ставали народними депутатами, зокрема, це С. Глусь 
(співвласник горілчаної компанії «Nemiroff»), В. Продивус (корпо-
рація «Прем’єр-Фінанс», Г. Вацак (Кондитерський Дім «Вацак»), 
М. Кучер (топ менеджер і співвласник ПАТ «Миронівський хлібо-
продукт»), Р. Демчак («Корпорація UBG»), Г. Калетнік (Вінниць-
кий лікеро-горілчаний завод, ТМ «Сотка») тощо. З іншого боку, 
ключові посади у регіональній владі Вінниччини (голови ОДА і 
облради) в основному обіймали професійні політики / бюрократи, 
винятком було лише призначення у 2012 р. головою ОДА власника 
ТОВ «Агро-Кряж» І. Мовчана. 

Представники бізнесу також посідають значне місце в органах 
місцевого самоврядування. Надзвичайно потужно представлений 
бізнес у нині діючій Вінницькій обласній раді (VII скликання) – це 
41 депутат із 84, або 48 % (див. рисунок 2). Серед них: 

– керівники і власники сільськогосподарських підприємств 21 % 
– керівники і власники виробничих підприємств і закладів 
торгівлі 14 % 
– фізичні особи-підприємці 9 % 
Варто зазначити, що представництво бізнесу у Вінницькій 

обласній раді постійно зростало. Так, у облраді II скликання 
керівників і власників сільськогосподарських і промислових 
підприємств та закладів торгівлі було 11 % від загальної кількості 
депутатів, III скликання – 37 %, а VII скликання – майже 
половина – 48 %) (див. рисунки 3, 4). 
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Розподіл депутатів Вінницької обласної ради VII скликання за 
типом професійної діяльності (к-сть;%) 

 
Рисунок 2. 

 

Джерело: Чергові місцеві вибори 25.10.2015. Вінницька область. 
Вінницька обласна рада. URL: https://cvk.gov.ua/pls/vm2015/pvm 
056pid102=6467pf7691=6467pt001f01=100rej=0pt00_t001f01=100.html 

 

Розподіл депутатів Вінницької обласної ради II скликання 
за типом професійної діяльності (к-сть;%) 

 
Рисунок 3. 

 

Джерело: Список депутатів Вінницької обласної ради 2 скликання. 
URL: https://vinrada.gov.ua/2-go_sklikannya.htm 
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Розподіл депутатів Вінницької обласної ради III скликання  
за типом професійної діяльності (к-сть;%) 

 
Рисунок 4. 

 

Джерело: Список депутатів Вінницької обласної ради 3 скликання. 
URL: https://vinrada.gov.ua/3-go_sklikannya.htm 

 

Подекуди великі корпорації, власниками яких є українські 
олігархи, намагаються проникати у місцеві органи влади для 
захисту інтересів компанії на місцевому рівні. Так, на місцевих 
виборах 2015 р. ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РІДНИЙ ДІМ» (далі – ПП 
«РІДНИЙ ДІМ») висунула списки лише до двох місцевих рад: 
Ладижинської міськради Вінницької області й Бурштинської 
міськради Івано-Франківської області. Звертає на себе увагу те, що 
в обох містах ключовими об’єктами міської економіки є великі 
теплоелектростанції (відповідно, Ладижинська і Бурштинська 
ТЕС), які є власністю компанії «ДТЕК Західенерго», що, у свою 
чергу, контролюється багатогалузевою фінансово-промисловою 
групою «СКМ» («Систем Кепітал Менеджмент»), що належить 
Р. Ахметову. Депутатами Ладижинської міської ради від 
ПП «РІДНИЙ ДІМ» стали: Т. Сагаєва (ДТЕК Ладижинська ТЕС, 
начальник ВУКП), О. Жаріков (Ладижинська ТЕС, ООО «ДТЕК 
Сервіс», начальник охорони), О. Алєксєєв (ДТЕК Ладижинська 
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ТЕС, менеджер з взаємодії з місцевими органами влади)87. Таким 
чином, ПП «РІДНИЙ ДІМ» можна розглядати як партію, створену 
«СКМ» для вирішення важливих політичних питань у місцях 
розміщення двох великих промислових об’єктів компанії88. Через 
це аналітики Національного інституту стратегічних досліджень 
класифікували ПП «РІДНИЙ ДІМ» як «партія – дочірнє під-
приємство»89. Прикладом того, як ці депутати відстоюють інтереси 
ДТЕК, є ініційоване ними і ухвалене Ладижинською міською 
радою у грудні 2019 р. звернення до Президента та Прем’єр-
міністра України не допустити зупинки енергоблоків Ладижин-
ської ТЕС, що було викликано початком закупівлі Україною 
електроенергії за кордоном90. 

Подібна ситуація спостерігається і на районному рівні, коли 
місцеві бізнесмени прагнуть створити свої групи у районній раді. 
Так, наприклад, депутат облради В. Рубанський (власник селян-
сько-фермерського товариства «Рубін», с. Конищів Муровано-
куриловецького району) на місцевих виборах 2015 р. очолив 
список до Мурованокуриловецької райради. Двоє працівників його 
підприємства – головний агроном і механік – стали депутатами 
райради від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ПАТРІОТІВ – УКРОП». В обласній раді В. Рубанський був заступ-
ником голови постійної комісії з питань агропромислового ком-
плексу і земельних відносин. Рух «ЧЕСНО» відмічав, що як голова 
фермерського господарства він міг мати конфлікт інтересів у 
комісії91. 

                                                            
87 Чергові місцеві вибори 25.10.2015. Вінницька обл., Ладижинська міська 

рада. URL: https://cvk.gov.ua/pls/vm2015/pvm058pid112=30pid102=7037 
pf7691=7037pt001f01=100rej=0pt00_t001f01=100.html#269 

88 Локальні політичні проекти: чинники виникнення та перспективи 
політичної діяльності (за підсумками місцевих виборів–2015). С. 25. URL: 
https://niss.gov.ua/sites/default/files/2016-07/lokalni_prosesu-7d35f.pdf 

89 Там само. С. 31. 
90 Ладижинські депутати звернулися до президента та прем’єра з проханням 

не дозволити знищити українську теплову енергетику. URL: https://ladyzhyn. 
news/video/477-ladyzhynski-deputaty-zvernulysya-do-prezydenta-ta-premyera-z-
prokhannyam-ne-dozvolyty-znyschyty-ukrayinsku-teplovu-energetyku.html 

91 Огородник С., Булгаков А. Із УКРОПом у серці: до посад – через мандат. 
URL: https://www.chesno.org/post/373/ 
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Таким чином, регіональні політичні еліти і підприємці 
активно взаємодіють між собою. При цьому спостерігається все 
більше виражена інституційна політизація економічних акторів, 
які дедалі частіше стають депутатами обласних, районних, міських 
і селищних рад. Бізнес є одним із найбільш важливих каналів 
рекрутування політичної еліти, особливо до обласної ради. При 
цьому представленість підприємців у регіональній політичній еліті 
багато в чому залежить від структури економіки області та діючої 
моделі влади (існуючого регіонального політичного режиму). 

Слабкість політичних партій в Україні і недосконалість 
законодавства, що регулює партійну діяльність, робить партійну 
еліту неконкурентною, порівняно із представниками бізнесу. В 
Україні відсутні політичні партії, що відстоюють інтереси усіх 
груп населення, рівно ж як й ідеологічні партії (за винятком 
Всеукраїнського об’єднання «Свобода» (далі – ВО «Свобода») та 
забороненої Комуністичної партії України). Слабкість політичних 
партій закладено у їх історичному розвитку. Економічні негаразди 
початку 1990-х негативно позначилися на соціальній структурі 
суспільства – у 1992 р. за межею бідності опинилося майже 64% 
українців, а кількість багатих становила 10%92. Раптове зубожіння 
більшості населення внаслідок суспільних змін призвело до 
маргіналізації та атомізації суспільства. Зрештою, зникли стійкі 
соціальні групи, здатні усвідомлювати і відстоювати свої політичні 
інтереси, що є необхідною умовою їх реального представництва на 
різних рівнях представницьких органів влади, а отже, й необхід-
ною умовою формування політичних партій, здатних артикулю-
вати і агрегатувати інтереси громадян та соціальних груп, і, як 
наслідок, – унеможливлення розвитку політичних партій як 
впливових виразників громадських інтересів, підзвітних перед 
виборцями. Нерозвиненість політичних партій зумовила неможли-
вість їх становлення як повноцінних суб’єктів політичного 
процесу, здатних формувати, відстоювати і в разі приходу до 
влади реалізовувати ідеї, програми, концепції суспільно-

                                                            
92 Бойко О. Історія України. Київ: Академія, 1999. С. 510. 
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політичного розвитку93. Слабкість партійної системи в Україні, 
врешті-решт, призводить до того, що головною інституційною 
формою елітогенезу в регіонах стають не рекрутування за 
партійними каналами, а патрон-клієнтистські відносини. 

Слабкість політичних партій на Вінниччині виявляється у 
тому, що після кожних президентських виборів формується т. з. 
«партія влади», до якої, перефарбовуючись, переходить значна 
частина місцевих політиків та чиновників з метою збереження 
влади. При цьому політичні партії мають дуже обмежений набір 
важелів впливу на своїх членів/колишніх членів. Прикладів таких 
переходів є безліч. Наприклад, голова Бершадської районної ради 
М. Бурлака на місцевих виборах 2010 і 2015 рр. балотувався від 
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (далі – ВО «Батьків-
щина») і Аграрної партії України, відповідно; голова Жмеринської 
районної ради В. Малярчук – ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ» (далі – ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) (2010) і Політичної партії 
«Наш край» (2015); голова Липовецької районної ради 
Ю. Науменко – Соціалістичної партії України (2010) і ВО «Бать-
ківщина» (2015); голова Тульчинської районної ради О. Авра-
менко – Народної Партії (2010) і Аграрної партії України (2015). 
Партійні переходи є звичним явищем і у Вінницькій міській раді. 
Наприклад, діючий депутат від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВІН-
НИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ» (далі – «ВІННИЦЬКА 
ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ») П. Бабій був депутатом міськради 
минулого скликання від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ94. Інколи бізнес 
пов’язував представників політичних сил – антагоністів. Зокрема, 
станом на 2012 р. А. Бойдаченко, депутат Вінницької міської ради 
від ВО «Свобода», і С. Чорноокий, депутат Вінницької обласної 
ради від ПАРТІЇ РЕГІОНІВ були співзасновниками ТОВ «Ліга 
“Олімпійські резерви”». Також С. Чорноокий був у 2010 р. 

                                                            
93 Обушний М. Політичні партії у формуванні національних еліт. Еліти і 

цивілізаційні процеси формування націй. Київ, 2006. Т. 2. С. 145–146. 
94 Вінницькі «тимошенківці» вигнали «стратегічного» депутата Маслен-

нікова зі своєї фракції. URL: https://vn.depo.ua/ukr/vn/vinnicki-timoshenkivci-
vignali-strategichnogo-deputata-maslyenikova-zi-svoyeyi-frakciyi-20170630597884  
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директором однойменного благодійного фонду «Ліга олімпійські 
резерви», який наразі очолює А. Бойдаченко95. 

Зміна політичних уподобань регіональних політиків, на наш 
погляд, проходить такі етапи: 

– перемога представника певної політико-економічної групи 
на президентських виборах; 

– поява «партії президента»/«партії влади» (наприклад, партія 
«Народний Союз Наша Україна» у 2005 р., ПАРТІЯ РЕГІОНІВ у 
2010 р., ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”» 
у 2014 р., ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» у 2019 р.); 

– призначення голови ОДА, який обов’язково наближений до 
«партії влади» (2005–2010 рр. – О. Домбровський (партія «Народ-
ний Союз Наша Україна»), 2010–2014 рр. – І. Джига, І. Мовчан 
(ПАРТІЯ РЕГІОНІВ), 2014–2019 рр. – В. Олійник, В. Коровій 
(ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”»)); 

– підготовка провладної політичної сили до місцевих 
виборів – на цьому етапі відбувається перехід значної частини 
місцевих політиків до «партії влади»; 

– участь у місцевих виборах і, як наслідок, завдяки рейтингу 
президента і президентської політичної сили, а також вико-
ристанню адмінресурсу – отримання провладними політиками 
вагомої частини місць в обласній і районних радах та органах 
місцевого самоврядування; 

– падіння рейтингу президента і президентської політичної 
сили та поява нового рейтингового кандидата на пост Президента 
України провокує новий цикл партійної міграції політиків 
місцевого рівня. 

Слабкість політичних партій як інституцій (інституційна слаб-
кість) призводить до того, що до влади приходять «випадкові» 
люди, які подекуди мають кримінальне минуле. Також існують 

                                                            
95 Політика не заважає «свободівцю» і «регіоналу» мати спільний бізнес. 

URL: http://nashigroshi.org/2013/02/18/polityka-ne-zavazhaje-svobodivtsyu-i-
rehionalu-maty-spilnyj-biznes/ 
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поодинокі випадки продажу прохідних місць у партійних списках 
на місцевих виборах (наприклад, ВО «Батьківщина»)96. 

Виборним кампаніям до регіональних органів влади передує 
негласний відбір на основі належності до певних політико-
економічних груп. Таким чином, часто вибори легітимізують 
результати тіньового торгу, в тому числі щодо персонального 
складу обласних і районних рад: найбільш значущі політичні 
рішення є наслідком негласного обговорення за участю груп 
впливу і груп тиску за участі адміністративної вертикалі. 

Подекуди політичні партії вдаються до відвертих маніпуляцій 
з результатами волевиявлення своїх виборців. Восени 2015 р. 
Політична Партія «Опозиційний блок» виставила кандидатів у 73 з 
84 округів Вінницької області. Після оголошення результатів вибо-
рів список депутатів Політичної Партії «Опозиційний блок», який 
пройшов до облради, суттєво змінився. Так, 4 з 6 депутатів облра-
ди за результатами виборів не мали б отримати мандат. Наприк-
лад, колишній «регіонал» О. Побережець у внутрішньопартійному 
рейтингу посів 58-ме місце. Для того, щоб він став депутатом 
облради, понад 50 більш рейтингових кандидатів від Політичної 
Партії «Опозиційний блок», яким виборці довірили свої голоси, 
мали відмовитися від права стати депутатом. Схоже, це сталося 
для того, щоб до облради пройшли потрібні партії люди. До ради 
потрапив навіть «екс-регіонал» Ю. Яремчук, якого раніше 
виключили з фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ з етичних міркувань97. 

У багатьох випадках запорукою входження до регіональної 
політичної еліти у Вінницькій області є належність до певної 
політико-економічної групи / клану, що вибудовувалася на основі 
таких чинників: 

– спільна територіальна належність; 
– ідеологічна близькість; 

                                                            
96 О. Логінов: Вінницька область – це «партія вінничан», яка не 

форматувалася з 1944 року. URL: https://www.unian.ua/vinnica/559908-ologinov-
vinnitska-oblast-tse-partiya-vinnichan-yaka-ne-formatuvalasya-z-1944-roku.html 

97 Федорів І., Жежера О. Вінницька облрада: Опоблок протягнув 
нерейтингових екс-регіоналів. URL: https://www.chesno.org/post/353/ 
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– сімейні і родинні зв’язки; 
– досвід спільної діяльності; 
– особиста лояльність домінуючому на конкретний час 

політичному актору / главі клану. 
Для Вінниччини не є характерним вибудовування політико-

економічних груп на основі родинних і етноконфесійних зв’язків. 
Домінуючою основою внутрішньогрупової консолідації є спіль-
ність економічних інтересів. У політичному просторі Вінниччини 
тривалий час (2002–2019) існувала т. з. «партія вінничан», ключо-
вими фігурами якої були О. Домбровський, Г. Заболотний, О. По-
рошенко (старший), В. Гройсман, С. Моргунов та ін. Можемо 
виділити такі ознаки цієї неформальної структури: 1) закритість; 
2) ієрархічність; 3) клановість; 4) конформність; 5) провінційність; 
6) популізм; 7) «особиста безпека понад усе»; 8) хуторянство і 
самоізоляція; 9) чітка ідентифікація за територіальною належ-
ністю98. Задля збереження влади представники групи регулярно 
змінювали політичну належність: на початку існування це була 
Народно-демократична партія (НДП), з 2005 р. – «Народний Союз 
Наша Україна». У часи домінування в області ПАРТІЇ РЕГІОНІВ 
«вінничани» створили власні політичні проєкти, беручи участь у 
місцевих виборах 2010 р. до обласної та районних рад під брендом 
Української партії «Єдність», а до Вінницької міської ради – 
Політичної партії «Совість України» у 2010 р. У 2015 р. ключові 
фігури регіонального політичного поля балотувалися від Партії 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”» та локального 
партійного проєкту «ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕ-
ГІЯ»99, причому були помітні різкі зміни партійної належності100. 

                                                            
98 Якименко А. Партія Вінничан: децентралізація та децентралізатори. URL: 

http://hvylya.net/analytics/politics/partiya-vinnichan-detsentralizatsiya-ta-
detsentralizatori.html 

99 Рибак В. Вінницька міська рада: коаліція Гройсмана-Порошенка 
узурпувала владу. URL: https://www.chesno.org/post/339/  

100 11 з 14 обраних до Вінницької міськради в 2010 р. від партії «Совість 
України» депутатів на виборах 2015 р. вже балотувалися від «партії Гройсмана» – 
«ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ». Декілька колишніх висуванців 
партії «Совість України» пройшли за списком партії «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”». 
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Після програшу П. Порошенка на президентських виборах 
2019 р. він втратив інтерес до Вінниччини, внаслідок чого т. зв. 
«партія вінничан» фактично припинила своє існування. Ключові 
фігури групи – О. Домбровський і Г. Заболотний не брали участі у 
парламентських виборах, а ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКА 
СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» не змогла подолати прохідний бар’єр. 

Частина регіональної політичної еліти Вінниччини здобуває 
владні повноваження за каналами громадських та релігійних 
організацій. Напевно найбільш яскравим прикладом входження 
представників ЗМІ до регіональної політичної еліти є співвласники 
і співредактори обласної щотижневої газети «33-й канал» 
А. Жучинський і Т. Редько. Їхнє становлення як політиків 
регіонального масштабу почалося після «помаранчевої революції» 
2004 р., під час якої газета «33-й канал» стала на бік В. Ющенка і 
великою мірою впливала на суспільно-політичні настрої у регіоні. 
Як наслідок, А. Жучинський посів другу позицію у першій п’ятірці 
Партії «Народний Союз Наша Україна» на виборах до Вінницької 
обласної ради у 2006 р.101. У 2010 р. А. Жучинський і Т. Редько 
пройшли до облради у складі Української партії «Єдність», яка 
великою мірою успадкувала склад свого передвиборчого списку 
від Партії «Народний Союз Наша Україна»102. За результатами 
місцевих виборів 2015 р. – Т. Редько – депутат Вінницької облас-
ної ради від ВО «Батьківщина»103. А. Жучинський і Т. Редько, крім 
газети «33-й канал», є засновниками ТОВ «Регіна ЛТД», 
ТОВ «ДІВА-К», громадських організацій Вінницька обласна гро-
мадська організація «Центр захисту журналістів», «Антикоруп-
ційна спілка Вінниччини»104. 

                                                            
101 «Наша Україна» веде у владу Порошенка і фігуранта корупційного 

скандалу. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2006/02/5/3060709/  
102 Максимчук В. Команда «Єдності» відштовхується від реальних потреб 

земляків. URL: https://gazeta.ua/articles/vinnitsa-newspaper/_komanda-ednosti-
vidshtovhuyetsya-vid-realnih-potreb-zemlyakiv/359189  

103 Демянчук А. Більшість вінницьких онлайн-медіа приховують 
інформацію про власників. URL: https://vajr.info/zhurnalistski-rozsliduvannya/ 
bilshist-vinnitskih-onlajn-media-prihovuyut-informatsiyu-pro-vlasnikiv/ 

104 Там само. 
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За даними Головного територіального управління юстиції у 
Вінницькій області Міністерства юстиції України у регіоні нарахо-
вуються 737 громадських організацій105. Громадський сектор може 
взаємодіяти і впливати на регіональні органи державної влади і 
місцевого самоврядування через інститут громадських рад. Так, на 
сайті Вінницької ОДА вказано, що громадська рада – це «консуль-
тативно-дорадчий орган, … який об’єднує представників най-
активніших та найдієвіших інститутів громадянського суспільства 
Вінниччини та спрямовує свою діяльність на вирішення актуаль-
них питань регіональної та державної політики»106. Розпо-
рядженням голови Вінницької ОДА від 19 квітня 2019 р. № 308 
було затверджено склад громадської ради, серед 35 членів ради 
були голови і представники Федерації профспілок Вінницької 
області, «Подільського центру прав людини», Вінницької обласної 
організації Товариства Червоного Хреста України, Центру розвит-
ку здорової дитини та відповідального батьківства «Лелека», 
Вінницької обласної громадської організації «Всеукраїнська 
екологічна ліга», громадських організації «Вінницька обласна 
об’єднана асоціація перевізників», «Вінницька обласна рада жінок 
України», «Подільська спадщина», «Родина Героїв Небесної 
Сотні», «Громадянський парламент Поділля», «ЕкоВінЕнерго», 
«Самооборона майдану Вінниччини», «Вінницька асоціація 
медиків» тощо107. 

Відповідно до установчих документів громадської ради 
представники громадських організацій, що входять до неї, можуть 
                                                            

105 Перелік громадських формувань Вінницької області. URL: 
https://www.vinjust.gov.ua/direction-actions/legalization-gromadskuh-
formuvan/perelik-hromadskykh-formuvan-vinnytskoi-oblasti 

106 На Вінниччині відбулися установчі збори Громадської ради при обласній 
державній адміністрації щодо обрання нового складу. URL:  
http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/16-diialnist-hromadskoi-rady/2034-
na-vinnychchyni-vidbulysia-ustanovchi-zbory-hromadskoi-rady-pry-oblasnii-
derzhavnii-administratsii-shchodo-obrannia-novoho-skladu  

107 Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 19 квітня 2019 року № 308 
«Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 07 квітня 
2017 року» № 256. URL: http://www.vin.gov.ua/images/doc/gromadanske/ 
Rozp308.pdf 
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впливати на соціально-гуманітарну, фінансово-економічну, моло-
діжну політику ОДА, а також політику у сфері охорони здоров’я, 
соціального захисту, сільського господарства, екології та земель-
них ресурсів, житлово-комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури. Важливим напрямом роботи громадської ради є 
ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності 
Вінницької ОДА, громадської антикорупційної експертизи норма-
тивно-правових актів та проєктів нормативно-правових актів, які 
розробляє Вінницька ОДА108. Наприклад, у 2015 р. було проведено 
громадську експертизу діяльності Вінницької ОДА щодо 
дотримання та виконання повноважень під час розробки перспек-
тивного плану формування територій громад Вінницької області, у 
ході якої було виявлено низку порушень (Методику формування 
спроможних територіальних громад, затверджену Постановою 
Кабінету Міністрів України № 214 від 08 квітня 2015 р.), які 
облдержадміністрація врахувала у подальшій роботі109. 

Крім того, представники громадянського суспільства можуть 
впливати на розподіл державних коштів через участь у роботі 
конкурсної комісії Вінницької ОДА з визначення програм 
(проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського 
суспільства»110. У 2019 р. переможцями конкурсу стали 25 проєк-
тів громадських організацій області, між якими було розподілено 
1 млн грн фінансової підтримки громадських організацій з коштів 

                                                            
108 Комітети Громадської ради при обласній державній адміністрації. URL: 

http://www.vin.gov.ua/gromada/hromadska-rada/345-struktura-ta-sklad-gromads-koji-
radi/19391-k-o-m-i-t-e-t-y-hromadskoi-rady-pry-oblasnii-derzhavnii-administratsii; 
Регламент Громадської ради при Вінницькій ОДА. URL: http://www.vin.gov.ua/ 
gromada/hromadska-rada/15-normatyvno-pravova-baza/3717-rehlament-hromadskoi-
rady-pry-vinnytskii-oda 

109 Кавунець А. В. Дорох В. В. Особливості об’єднання територіальних 
громад в Україні (регіональний аспект). [Вінниця]: ТОВ «Прес Корпорейшн 
Лімітед», 2016. С. 86–87. URL: http://sg.vn.ua/wp-content/uploads/2017/06/Knyga-
new.pdf 

110 Конкурс для ІГС Вінниччини. URL: http://www.vin.gov.ua/gromada/ 
oholoshennia-dlia-instytutiv-hromadianskoho-suspilstva/21581-uvaha-konkurs-dlia-ihs-
vinnychchyny-2 
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обласного бюджету111. Утім, як свідчить аналіз складу конкурсної 
комісії, представники громадянського суспільства там у меншості. 
Зокрема, з 24 членів комісії головами громадських організацій є 
тільки 9 осіб, ще 1 особа представляє наукову еліту регіону. До 
комісії також входять 2 депутати обласної ради та 12 керівників, 
заступників керівників і співробітників ОДА і обласної ради, 
причому 7 з них – з Департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації112. 

Також варто зазначити, що депутати часто самі є заснов-
никами громадських організацій. Зокрема, серед депутатів 
Вінницької міської ради VII скликання засновниками громадських 
організацій є О. Алекса (ГО «Вінницька обласна федерація 
боксу»), Г. Давиденко (ГО «Соціальна перспектива»), І. Ткачук 
(Професійна спілка перевізників міста Вінниці та Вінницьке 
обласне громадське об’єднання «Подільська спілка підприємців та 
ділових людей»), М. Тихонюк (ГО «Бужська гавань»), С. Єгоян 
(Обласна громадська організація «Вірменська діаспора Віннич-
чини»)113. Крім того, батько депутатки Вінницької міської ради 
Г. Давиденко, начальник головного управління праці та соціаль-
ного захисту населення Вінницької ОДА В. Давиденко, є заснов-
ником Вінницької обласної організації Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури. Активно створювали 

                                                            
111 25 громадських організацій Вінниччини отримають обласний грант 

(перелік). URL: http://i-vin.info/news/25-gromadskykh-organizatsiy-vinnychchyny-
otrymayut-oblasnyy-grant-29283 

112 Склад конкурсної комісії з визначення програм (проектів, заходів), 
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 
яких надаватиметься фінансова підтримка у 2020 році за рахунок коштів 
обласного бюджету. URL: http://vin.gov.ua/gromada/finansova-pidtrymka-instytutiv-
hromadianskoho-suspilstva/36-diialnist-konkursnoi-komisii/23595-s-k-l-a-d-
konkursnoi-komisii-z-vyznachennia-prohram-proektiv-zakhodiv-rozroblenykh-
instytutamy-hromadianskoho-suspilstva-dlia-vykonannia-realizatsii-iakykh-
nadavatymetsia-finansova-pidtrymka-u-2020-rotsi-za-rakhunok-koshtiv-oblasnoho-
biudzhetu  

113 Перелік громадських формувань Вінницької області. URL: 
https://www.vinjust.gov.ua/direction-actions/legalization-gromadskuh-
formuvan/perelik-hromadskykh-formuvan-vinnytskoi-oblasti 
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громадські організації і народні депутати України від Вінниччини: 
Г. Ткачук – Професійна спілка працівників торгівлі, сфери надання 
послуг та громадського харчування м. Вінниці, С. Кудлаєнко – 
Вінницький обласний осередок громадської організації «Фронт 
Змін», О. Мейдич – Громадська організація «Асоціація спортивної 
боротьби Вінницької області», Г. Калетнік – Вінницький обласний 
осередок Асоціації спортивної боротьби України (скасовано у 
2013 р.), Г. Заболотний – Федерація волейболу Вінницької області114. 

У деяких випадках соціальною базою рекрутування (басейном 
рекрутування) регіональної політичної еліти постає т. зв. інтелек-
туальна еліта області – керівники і співробітники бюджетних 
установ, що представляють сфери освіти, науки, охорони здоров’я 
та культури. У досліджуваний період помітна більша представ-
леність інтелектуальної еліти в органах влади у 1990-ті роки та 
поступове її витіснення, починаючи із виборів 2002 р. Так, у 
перших двох складах Верховної Ради України вихідці із цієї 
соціальної групи мали доволі вагоме представництво. Зокрема, у 
Верховній Раді України I скликання це 2 депутати із 19 (Б. Мокін, 
ректор Вінницького філіалу Київського політехнічного інституту 
та А. Зінченко, доцент Вінницького педагогічного інституту), 
II скликання – 4 депутати із 16 (В. Буткевич, завідувач кафедри 
міжнародного права Київського університету ім. Т. Шевченка; 
Н. Марковська, завідувачка кафедри Вінницького медичного 
інституту ім. М. Пирогова; Є. Смирнов, режисер Народного театру 
Тульчинського районного Будинку культури; В. Стретович, 
старший науковий співробітник Інституту держави і права 
АН України). Починаючи із парламентських виборів 1998 р., 
ключову роль у політиці починають відігравати представники 
бізнесу. Як наслідок, від інтелектуальної еліти Вінницької області 
до Верховної Ради України III скликання пройшов лише Є. Смир-
нов, якого до цієї соціальної групи можна віднести умовно, 
зважаючи на перебування у парламенті у 1998–2002 рр. 
                                                            

114 Перелік громадських формувань Вінницької області. URL: 
https://www.vinjust.gov.ua/direction-actions/legalization-gromadskuh-
formuvan/perelik-hromadskykh-formuvan-vinnytskoi-oblasti. 
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Починаючи із виборів 2002 р. до українського парламенту від 
регіону обиралися виключно представники бізнесу, чиновники та 
партійні функціонери. 

Дещо відрізнялася ситуація у Вінницькій обласній раді – 
представництво інтелектуальної еліти зменшувалося, але її 
кількість залишалася відчутною впродовж усього досліджуваного 
періоду. Так, у Вінницькій облраді II скликання перебувало 
11 співробітників та керівників закладів освіти, науки, медицини 
та культури, або 15 % усього складу представницького органу, у 
облраді III скликання – 24 особи, або 26 %, VIII скликання – 12 
осіб, або 14 %. (див. рис. 2, 3, 4). Такі самі тенденції помітні також 
у Вінницькій міській раді – серед депутатів VI і VII скликань 
представників регіональної інтелектуальної еліти було, відповідно, 
6 осіб (12 %) та 8 осіб (15 %)115. 

Збереження представництва інтелектуальної еліти в органах 
місцевого самоврядування, на противагу Верховній Раді України, 
можемо пояснити з двох позицій. З одного боку, як стверджував 
Р. Патнем, політична легітимність частково ґрунтується на уяв-
ленні про рівність можливостей, а відсутність деяких соціальних 
груп у складі органу влади може підривати його легітимність116. З 
іншого боку, припускаємо симбіоз «бюджетників» та бізнесу, коли 
за лояльність під час голосування за рішення, вигідні комерційним 
структурам, представники інтелектуальної еліти здобувають 
підтримку бюджетних організацій. 

Отже, регіональна політична еліта Вінниччини сформувалася 
на основі радянської партійної номенклатури і принесла у нову 
систему суспільно-політичних відносин старі цінності та особ-
ливості взаємодії. Процес її формування підтверджує поширену у 
наукових колах тезу про перетворення влади радянських та 

                                                            
115 Місцеві вибори 2010. Вінницька міська рада. URL: https://www.cvk. 

gov.ua/pls/vm2010/wp0011.html; Чергові місцеві вибори 25.10.2015. Вінницька 
обл., Вінницька міська рада. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/ 
pvm058_1pid112=30pid102=7199pf7691=7199pt001f01=100rej=0pt00_t001f01=100  

116 Putnam R.D. The Comparative Study of Political Elites. Englewood Cliff s, 
New Jersey: Prentice-Hall, 1976. P. 44. 
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компартійних діячів у власність (матеріальні статки). Певну роль у 
становленні регіональної політичної еліти Вінницької області 
відіграли керівники і члени організованих злочинних угруповань, 
які легалізували наявні у них ресурси, у т. ч. з допомогою 
входження до владних структур. Ключову роль у структурі сучас-
ної політичної еліти регіону відіграють представники бізнесу, які 
чисельно і за впливовістю переважають у владі елітні групи, що 
походять із політичних партій, громадських організацій, ЗМІ, сфер 
науки, освіти, культури та охорони здоров’я. У процесі становлення 
політична еліта Вінниччини набула низки рис, характерних для неї і 
дотепер, зокрема, нездатність до системного оновлення; випадковий 
характер формування, не обумовлений процедурою поетапного 
входження; замкненість (низька циркуляція); значна залежність від 
виконавчої влади; сімейність (значну роль відіграють родинні зв’язки 
як фактор входження до складу політичної еліти). 

 

 
б) ПОЛТАВЩИНА 

 
Політична еліта Полтавщини є вагомим актором політичного 

життя як на рівні області, так і всієї країни. Її дослідження є 
багатоаспектним та різновекторним. Як робоче визначення полі-
тичної еліти ми використовуємо дефініцію, запропоновану 
Я. Пакулскі, який іменував її мережею індивідів та невеликих 
порівняно згуртованих і стабільних груп із вагомою владою щодо 
прийняття політичних рішень117. Це надає найбільш загальну 
відповідь на питання, кого ми можемо зарахувати до кола 
локальної політичної еліти. Разом із тим, для специфікації питання 
«хто є представниками політичної еліти Полтавщини?» необхідно 
враховувати, що обсяг влади та сила впливу на прийняття 
політичних рішень у множини акторів політичного життя на рівні 
області є різними. Формально важелі управління сконцентровані у 
руках двох масштабних груп впливу – державних посадовців та 
                                                            

117 Pakulski J. The Development of Elite Theory // The Palgrave Handbook of 
Political Elites. 2018. P. 12. 
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громадськості. Так, Конституція України закріплює право 
громадян брати участь в управлінні державними справами (ст.38), 
зокрема, здійснювати владу безпосередньо і через органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування (ст. 5)118. 
Разом із тим, політична еліта Полтавської області, починаючи з 
1991 р., формувалася як через явні демократичні, так і тіньові 
процеси. До процедури прийняття політичних рішень були 
залучені численні соціальні групи та індивіди, які були інкор-
поровані в структуру владних відносин і мали різні обсяги влади 
упродовж 1991 – 2019 рр. Тож найбільший евристичний потенціал 
для аналізу локальної політичної еліти Полтавщини має симбіоз 
позиційного підходу, а також аналізу прийняття рішень, що 
сумарно надають найбільш повну картину трансформацій політич-
ної еліти області за 28 років її існування в період новітньої 
незалежності Української держави.  

Керуючись позиційним підходом, у системі влади на Полтав-
щині ми передовсім можемо виокремити такого актора, як 
політико-адміністративну еліту, – представницькі та виконавчі 
органи місцевого самоврядування. Станом на листопад 2019 р., 
відповідно до встановленої Кабінетом Міністрів України гранич-
ної чисельності чиновників в обласних та районних державних 
адміністраціях, їх кількість для Полтавської області була обмежена 
до 700 чоловік для обласної та 1526 – для районних державних 
адміністрацій119. Як засвідчують результати дослідження громад-
ської організації «Європейський клуб», проведеного у 2019 р., у 
місцевих адміністраціях Полтавщини зафіксовано велику «армію 
чиновників», наприклад, у Полтаві – 512 посадовців, у Горішніх 
Плавнях – 783120. Для порівняння, Кременчук, у зіставленні 

                                                            
118 Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр  
119 Кабінет Міністрів затвердив граничну кількість чиновників в обласних та 

районних державних адміністраціях. URL: https://hromadske.ua/posts/kabmin-
vstanoviv-granichnu-kilkist-chinovnikiv-oda-ta-rda  

120 Кількість жителів vs кількість чиновників у містах України. URL: 
https://infogram.com/chynovnyk-1h7g6kqgjjv06oy?live&fbclid=IwAR0vbwj 
VB6fd2sskzs3HExhUzZICon5fYMLIiTSZax3FY6Dt_lG3_LNCRvM  
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кількості жителів до сумарної когорти чиновників, став лідером за 
кількістю представників бюрократичного апарату серед п’яти міст 
України із приблизно однаковою кількістю населення. Так, у 
Полтаві на 295 тисяч мешканців нараховується 512 чиновників, в 
Івано-Франківську для потреб 225 тисяч населення міста працю-
ють 517 високопосадовців, у Кременчуці з кількістю населення 
225 тисяч осіб – 783 чиновники121. При цьому, ступінь впливу 
посадовців області на перебіг суспільно-політичного життя 
суттєво різниться. Так, наприклад, кількісний параметр праців-
ників виконавчої гілки влади на місцях не є репрезентативним 
щодо реального доступу до можливості прийняття тих чи інших 
політичних рішень, адже до вказаних вище цифр входять 
представники адміністративного апарату – особи, що забез-
печують всебічний супровід (документальний, технічний, госпо-
дарський) діяльності управлінців вищого рангу. Важливо, що 
запит на зменшення кількості керманичів локального рівня був 
одним із пріоритетів у колі полтавської громади ще на початку 
1990-х років. Так, зокрема, у архівах «Полтавського вісника» за 
1994 р. віднаходимо інформацію, що особовий депутатський 
корпус у Полтаві на той час налічував 160 осіб122. Разом із тим, 
виборча кампанія 1994 р. уже передбачала, що новий склад міської 
ради мав бути зібраний лише з 41 особи, і станом на 2019 р. її 
кількість суттєво не змінилася – вона становить 42 депутати123.  

Важливо, що кількісний вимір політичної еліти Полтавщини 
може бути інтерпретований по-різному – від декількох тисяч 
високопосадовців до десятка осіб, що контролювали переважаючу 
більшість ресурсів області та впливали на масові політичні настрої 
мешканців Полтавщини. Ми віддаємо перевагу другому варіанту, 

                                                            
121 Роздули штати до неможливого: у Кременчуці майже на 200 чиновників 

більше, ніж у Полтаві. URL: https://kg.ua/news/rozduli-shtati-do-nemozhlivogo-u-
kremenchuci-mayzhzhe-na-200-chinovnikiv-bilshe-nizh-v-poltavi  

122 П’ять запитань від «ПВ» кандидату на посаду голови міськради // 
Полтавський вісник. 1994. №25 (187). С.4. 

123 Депутати міської ради сьомого скликання // Офіційний сайт Полтавської 
міської ради та виконавчого комітету. URL: http://www.rada-
poltava.gov.ua/rule/rada/delegate/  
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оскільки поділяємо переконання, що в середині будь-якого 
елітарного кола, у тому числі на рівні області, присутня своя 
внутрішня структура та ієрархія, на які необхідно зважати, 
досліджуючи локальні політичні еліти. Така ситуація, яку Дж. 
Хіглі назвав «елітами в середині еліт»124, своєрідна «еластичність» 
категорії еліти, провокує дослідницький інтерес виходити за рамки 
формально-юридичного зведення політичної еліти до кола 
сумарної кількості представників бюрократичного апарату.  

Прикметно, що політико-адміністративна еліта формувалася 
через два провідні канали рекрутування – по-перше, через 
виборчий процес на різних рівнях; по-друге – через призначення 
посадовців. При цьому, «вертикальний» канал потрапляння до 
кола еліти, який уможливлював входження до кола «обраних» 
представників нееліти, був практично не задіяний на рівні області. 
Більшість впливових керманичів політико-адміністративного рівня 
використовували «горизонтальний» канал мобільності – перехо-
дили з посади на посаду, розширюючи свій послужний список 
роботи у бюрократичному апараті. 

Статусні позиції у політичному полі Полтавської області 
упродовж 28 років незалежності були своєрідним тотемом, 
боротьба за який велась у контексті ситуативної зміни ідеологіч-
них уподобань та партійної належності очільників області. Так, 
починаючи з 1990-х рр. відбулася «ширмова» демократизація, 
коли вчорашні комуністи, партійні функціонери стали на чолі 
демократичних перетворень. Зокрема, «останній» перший секретар 
Полтавського обласного комітету КПУ О. М’якота став першим 
головою Полтавської обласної ради, якийсь час суміщаючи ці 
посади. Його політичним спадкоємцем, який наслідував посади 
О. М’якоти, був І. Гопей – спочатку він змінив О. М’якоту на 
посаді голови Полтавського обласного виконавчого комітету, а 
згодом «унаслідував» крісло голови Полтавської обласної ради, 
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також виступаючи у ролі сумісника двох посад у області125. Таким 
чином представники регіональної еліти множили не тільки кіль-
кість високих посад у свїх послужних списках, але і розширювали 
ареал контролю над ресурсами області – економічними, 
фінансовими, інформаційними, людськими тощо. Це забезпечило 
самовідтворення політичних еліт у форматі перепризначення або ж 
багаторазового переобрання управлінців обласного масштабу. Так, 
Полтавщина, починаючи з 1990-х років, була яскравим прикладом 
персоналізованого політичного менеджменту одного з незмінних 
лідерів у регіоні, «будівничого рідної Полтави»126 – А. Кукоби – 
міського голови Полтави, який п’ять разів (у 1990, 1994, 1998, 
2002, 2006 рр.) був обраний головою міської ради, встановивши 
рекорд України за безперервністю владних повноважень.  

Загалом, для місцевої політичної еліти Полтавщини періоду 
1991 – 2019 рр. характерними явищами були: низький рівень 
ротації, функціонування в умовах переважно пасивного спосте-
реження за політичними трансформаціями загальнонаціонального 
масштабу та ситуативна зміна політичних позицій та партійної 
належності. Показовою тут є політична біографія О. Удовіченка, 
який у 1991 р. був першим секретарем Полтавського обкому 
комсомолу, у 1993 – 2003 рр. очолював Полтавську філію 
Приватбанку та ПАРТІЮ РЕГІОНІВ на Полтавщині, у 2003 – 
2005 рр. був головою Полтавської обласної державної адміністра-
ції і за часів В. Ющенка, і В. Януковича. У 2006 р. був обраний 
головою Полтавської обласної ради, у 2010 р. призначений на 
посаду голови Полтавської обласної державної адміністрації. 
Прикметно, що навіть події Революції Гідності не змінили міцних 
позицій цього політика на Полтавщині. Так, у лютому 2014 р. він 
подав у відставку та ініціював розпуск місцевого осередку ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ, створивши нову політичну партію «Рідне місто, рідний 
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край», яка функціонує у політичному полі Полтави з колишніми 
регіоналами у складі до сьогодні вже під назвою «Рідне місто». 

Низку трансформаційних процесів у колі політичної еліти 
Полтавщини зумовили чергові президентські та позачергові 
парламентські вибори у 2019 р. Так, зокрема, рис інноваційності 
набули процеси рекрутування локальних еліт, зокрема, були 
впроваджені нові пускові механізми входу в коло «обраних». 
Cимволічною точкою відліку для «перезавантаження влади» на 
Полтавщині стало рішення депутатів Полтавської міської ради про 
розпуск міського виконавчого комітету, а також голосування про 
дострокове припинення повноважень і висловлення недовіри127 
полтавському міському голові О. Мамаю (двічі мер Полта-
ви (2010–2018 рр.), який неодноразово висловлював українофоб-
ські позиції, зокрема, був супротивником встановлення у місті 
пам’ятника І. Мазепі, співав гімн СРСР на сесії міської ради тощо). 
Разом із тим, на початку 2019 р. у зв’язку з гучною корупційною 
справою щодо вимагання хабарів від підприємців області128 було 
звільнено з посади голову Полтавської ОДА В. Головка. Cимпто-
матично, що вакантне місце в адміністрації обійняв колишній 
заступник В. Головка – Р. Товстий. Цей прецедент засвідчив стійкі 
канали рекрутування політичної еліти області за принципом 
«патрон-клієнтських» відносин, коли на хвилі гучної корупційної 
справи нові високопосадовці області були «старими» обличчями, 
обраними з кола «Своїх», уже відомих осіб, наближених до 
попереднього керівництва області. Таким чином, центральна влада 
у Києві прагнула консервувати політичні процеси та забезпечити 
передбачуваність політичного курсу розвитку Полтавщини. Емпі-
рично обґрунтованою у цьому контексті є дослідницка позиція 
Н. Селютіної, яка охарактеризувала політико-адміністративну 
еліту регіонального рівня у термінах закритої соціальної групи, 
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«коли процес її рекрутування характеризується як самовід-
творення»129. Звідси основні іміджі Полтави як міста, «яке не 
любить змін»130, або як «заповідника стабільності»131. 

Антиподом до «патрон-клієнтського» формату рекрутування 
еліт стала тактика «очищення» та кадрового «відмежування» від 
попередників, що була значною мірою застосована командою 
В. Зеленського. У травні 2019 р. стартував проєкт Lift, який був 
покликаний відкрити можливості для нових людей прийти у 
«велику» політику та реалізувати новаційні рішення у процедурах 
управління державою132. На цій інформаційній хвилі ключову роль 
у локальній ротації еліт у Полтавській області відіграв Facebook 
пост О. Сердюкова – 31-річного полтавського підприємця та 
громадського діяча. На власній сторінці автор розмістив звернення 
до В. Зеленського, у якому зазначив, що за останні 15 років 
локальні політичні еліти Полтавщини були своєріними «хамелео-
нами», які «моментально перефарбовуються під будь-яку 
центральну владу», та застеріг майбутнього президента від 
підбору однопартійців за критерієм «наближеності та лояльності, а 
не реальної компетенції, сильної команди за спиною та відчутного 
бекграунда»133. За даними інформаційного видання «Полтавщина» 
саме після цього звернення із закликом до В. Зеленського не брати 
у команду людей, пов’язаних зі старими елітами, відбулося 
оновлення кандидатур від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 
НАРОДУ» у Полтавській області. Разом із тим, як засвідчили 
результати опитування громадської організації «Інститут розвитку 
                                                            

129 Селютіна Н. Ф. Інкорпораційні канали формування регіональної 
політико-адміністративної еліти // Вісник Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. 2010. С. 22–24. 

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

131 Буткевич Б. Заповідник «стабільності» // Тиждень. UA. URL: 
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132 Команда Зеленського: Соціальний ліфт відкрито. URL: 
https://www.pravda. com.ua/news/2019/05/28/7216338/  
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міста», станом на вересень 2018 р. у списку найбільш впливових 
місцевих політиків у Полтаві окремі персони, які стали репрезен-
тантами області у новому парламенті, як, наприклад, Д. Нальотов, 
не фігурували взагалі.  

Прикметно, що рекрутування до лав партії, за свідченням 
новообраних депутатів, відбувалося максимально просто: вони 
заповнили анкету на сайті партії, де виклали свою біографію. 
Після цього їхні кандидатури були розглянуті у штабі партії, далі 
вони пройшли співбесіду у Києві, після чого у телефонному 
режимі їм повідомили, що вони перемогли. Резюмуючи свої 
враження від процедури рекрутування, новообраний народний 
депутат від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» А. Боблях 
заявив: «Це для мене було шоком. Я не вірив в те, що так просто 
можна стати кандидатом в народні депутати – просто заповнити 
анкету»134. Разом із тим, новий голова ОДА Полтавської області, 
О. Синєгубов, призначений на посаду указом Президента у 
листопаді 2019 р., був представником інтелектуальної когорти, він 
обіймав посаду декана факультету права та масових комунікацій 
Харківського національного університету внутрішніх справ. Тож 
конкурентним середовищем, з якого було рекрутовано нові 
обличчя у владі, стала наука та освіта. Прикметно, що нові 
керманичі області були віднайдені через аутсорсинг – вико-
ристання кадрового потенціалу з сусідніх областей (аутсорсинг 
активно практивувася і в попередні роки, «київським десантом» 
були Є. Томін та В. Асадчев, «харківським» – О. Колесніков, 
колишній заступник В. Кушнарьова у Харківській облдерж-
адміністрації).  

Загалом, виборчі кампанії 2019 р. безпосередньо унаочнили 
низку тенденцій, що характеризують поточний стан політичної 
еліти Полтавщини: 1) замкнутість регіональної політичної еліти не 
відповідає суспільним запитам на регулярний та рівноправний 
діалог із владою, що, своєю чергою, зумовило кризу легітимності 
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діючих керманичів в області (зокрема, мера м. Полтави, якому у 
2018 р. був висловлений вотум недовіри, а також голови Полтав-
ської облдержадміністрації, якого було знято з посади у 2019 р. у 
зв’язку із гучним корупційним скандалом, затримання на хабарі 
голови Полтавської митниці М. Калініченка у вересні 2019 р.); 
2) пусковим механізмом для оновлення владних еліт області стали 
чергові президентські та подальші позачергові парламетські 
вибори, які уможливили входження в коло регіональних 
політичних еліт нових облич, зокрема тих, хто перебував у тіні 
громадського дискурсу, однак на хвилі оновлення загально-
державних владних еліт зміг увійти у вищі ешелони влади. Цьому 
сприяв «ефект парасольки», який забезпечила новим репрезен-
тантам від регіону ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»; 
3) основний меседж, що транслювався під час позиціонування 
нових еліт – повне «перезавантаження» влади через відкриття 
альтернативних каналів рекрутування у «велику» політику тих 
людей, чий потенціал у сфері публічного адміністрування досі був 
нереалізованим: на противагу «патрон-клієнтському» формату 
залучення до кола «обраних» високопосадовців, що активно 
використовувався центральною та місцевою владою упродовж усіх 
років незалежності, було запропоновано відкритий «ліфт» для всіх 
зацікавлених у здійсненні державного управління. 

Власне, суттєвою прогалиною позиційного аналізу, вико-
ристовуваного для ідентифікації політичних еліт області у розрізі 
політико-адміністративної когорти управлінців, є неможливість 
з’ясування, хто саме всередині самої еліти має більшу чи меншу 
силу впливу на прийняття рішень, оскільки вона не визначається 
виключно посадою. Це, зокрема, провокує застосування додат-
кового аналітичного інструментарію для розкриття суті досліджу-
ваного феномену, а саме – аналізу прийняття рішень.  

Вагомим актором у структурі владних відносин на 
Полтавщині від початку 1991 р. була і залишається до сьогодні 
економічна еліта – представники великого бізнесу та капіталу, чиї 
фінансові ресурси відкривали незліченні можливості для 
монополізації активів області – природних, промислових, 
людських, інформаційних тощо. Так, на початку 1990-х рр. 
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стрімко зростала політизованість керівників різноманітних під-
приємств області – депутатами міської ради ставали «червоні 
директори», зокрема таких підприємств, як Полтавський турбо-
механічний завод, виробниче об’єднання «Лтава», завод газорозрі-
джуваних ламп тощо. Паралельно за посередництва «нової» старої 
верхівки області активізувалися процеси конвертування владних 
повноважень у економічні капітали із подальшим зрощенням 
бізнесу та державного апарату. Незрілість правової системи та 
громадянського суспільства стали додатковими чинниками стрім-
кого поширення неформальних практик та формування «замкне-
ної» коаліції між політичною та бізнес-елітами області. О. Коба 
запропонував розглядати їх як приклад «біполярного політичного 
розладу», коли локальні управлінці перебували у прямій 
залежності від бізнес-структур, що контролювали природні 
ресурси області. Як свідчив автор, істотна кількість цих «патронів» 
була і залишається з-поза меж Полтавщини. Так, частина 
нафтогазових родовищ області належить Р. Ахметову, І. Коло-
мойському, Н. Шуфричу, Е. Ставицькому, В. Пінчуку та багатьом 
іншим впливовим гравцям. «Тому тиха й спокійна, на перший 
погляд, Полтавщина залишається важливою територією для 
розігрування політичних рішень і безпосереднього контролю»135.  

Промисловий потенціал міст Полтавської області, зокрема 
Кременчука, Горішніх Плавнів тощо, мали значення рушійної сили 
для соціального ліфта більшості управлінців з промислового 
сектору, що поступово «мігрували» до державного апарату під час 
президентства Л. Кучми136. Крім цього, за свідченням О. Крюкова, 
Полтавська область перебувала, зокрема, у сфері інтересів т. зв. 
харківської групи, через що не стала автономним гравцем на 
політичній мапі держави та була включена у процес утворення 
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трансрегіональних олігархій137. Загалом, імідж Полтавщини як 
«селітрової держави»138, сумарно із елітарною замкненістю, харак-
терною для представників політико-адміністративних керманичів 
Полтавщини, був фактором не стільки економічного розвитку 
області, скільки активної експлуатації її природних ресурсів з 
метою нарощення та примноження капіталів.  

За підсумками 2018 р. до рейтингу ТОП-100 найбагатших 
людей України увійшли троє полтавців, які контролюють топові 
економічні ресурси області – К. Жеваго (виконавчий директор 
української гірничодобувної компанії Ferrexpo, народний депутат 
України шістьох скликань), А. Веревський (представник агробіз-
несу, президент холдингу «Кернел Групп», народний депутат 
України чотирьох скликань), О. Кузьмінський (основний актив – 
Глобинський м’ясокомбінат)139. Кількісний параметр участі пред-
ставників великого бізнесу у політичному житті Полтавської 
області може бути оцінено у розрізі основних бюджетоутворю-
ючих підприємств області, зокрема, їх офіційних керівників та 
бенефіціарів. До них, зокрема, належать, ПАТ «Карлівський 
машинобудівний завод», ПАТ «Миргородський завод мінеральних 
вод», ТОВ «Глобино Агро», ПАТ «Полтавський машинобудівний 
завод» та інші140. На поточному етапі розвитку області потужні 
бізнесмени з Полтавщини, такі як А. Веревський, К. Жеваго, 
здебільшого не демонструють прагнення до створення консолі-
дованих політичних сил, які б лобіювали інтереси Полтавщини на 
загальнонаціональному рівні, тож «modus operandi полтавського 
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політикуму – орієнтація на внутрішні проблеми й відсутність 
сформованого лобі на рівні всієї країни»141 зумовлює ситуацію, в 
якій Полтавщина залишається у сфері інтересів трансрегіональних 
олігархій та активно використовується як ресурсний клондайк 
невеликою групою осіб, кількість яких варіювалася в різні роки від 
десятка до кількох десятків осіб. Складність обчислення бізнес-
сегмента у структурі владних відносин на Полтавщині зумов-
люється тим, що в області спостерігається стійкий тандем між 
представниками місцевих економічних та політичних акторів, які 
ситуативно змінюють свої позиції, «мігруючи» з бізнес-середо-
вища на офіційні державні посади і навпаки.  

Впливовим актором у колі політичної еліти Полтавщини є 
представники тіньових структур. До їх когорти ми відносимо 
кримінальних авторитетів, «смотрящіх», які мають стійкий вплив 
на забезпечення «спокою» та «передбачуваного розвитку» області. 
Так, зокрема, Д. Крапивенко зазначав, що «за роки незалежності у 
нас дбали не так про зовнішні кордони (передовсім з Росією), як 
про непорушність меж „вотчинˮ. Кожен виборчий округ, кожна 
окрема районна прокуратура й податкова, кожен мер – це й 
одиниця адмінресурсу, й окреме князівство»142. Ефект цементу-
вання діючого status quo великою мірою забезпечувався за 
посередництва представників кримінального світу. Важливим 
ілюстративним матеріалом щодо участі представників тіньових 
структур у житті області є прецедент, що відбувся у серпні 2016 р., 
під час якого начальник Департаменту кримінального розшуку 
Національної поліції Д. Головін заявив, що правоохоронці 
затримали у Полтаві злочинну групу під керівництвом т.зв. 
«Мишци», якого він назвав «смотрящім» за Полтавою143. У липні 
2018 р. суд виніс рішення, згідно з яким усі учасники угруповання 
були звільнені як невинні. М. Лисогор резюмував закінчення цієї 
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справи таким чином: «Повідомлення поліції звучали «гучно». 
Правоохоронцям вдалося впіймати людину на прізвисько Мишца – 
«крупну рибу» в кримінальному світі Полтави... Через два роки, 
розглянувши всі докази, судді зробили висновок – чоловіки 
невинні, правоохоронні органи сфабрикували справу, і не існує 
банди, яку очолює Мишца... Залишається питання: чи захистить 
цей суд всіх чесних громадян так, як захистив «смотрящого» за 
Полтавою?»144. Д. Крапивенко, узагальнюючи загальнодержавний 
досвід функціонування офіційної та тіньової влад пліч-о-пліч, 
стверджує, що у більшості областей влада де-факто належить 
місцевим мафіям: «не варто перевтомлювати себе вивченням 
партійної будови обласних чи районних рад, щоб збагнути полі-
тичних чи економічних важковаговиків у регіоні. Усім на місцях 
добре відомі прізвища тих, хто патронує тіньовий бізнес 
(бурштинові клондайки, вугільні копанки, нелегальні вирубки та 
контрабанду)». І коли активісти починають викривати схеми 
«удільних князьків», мафія завдає удар у відповідь. У своїх 
«найкращих» традиціях... Кожна влада прагне купити лояльність 
локальних кланів – не обов’язково якимись бюджетними відка-
тами й хабарями, інколи достатньо просто не перешкоджати 
зайвими перевірками та кримінальними провадженнями...»145.  

К. Коростеліна, професор Школи аналізу та вирішення 
конфліктів Університету Джорджа Мейсона (США), у зв’язку з 
цим проводила паралелі між регіональними елітами в Україні та 
Південній Африці: «Тут і там місцева еліта ставиться до своєї 
країни як до колонії. Вона експлуатує ресурси країни, вивозить 
капітал, нищить освіту й науку, а також штучно розбурхує 
конфлікти, щоб відволікати увагу народу та використовувати 
розколи у боротьбі за владу»146. Представники «тіньових» 

                                                            
144 Cправа «смотрящего» за Полтавою: суд над невинними чи виправдання 

розбійників. URL:  https://poltava.to/news/47734/  
145 Крапивенко Д. Новий підручник з географії // Тиждень. UA. № 6, 8–14 

лютого 2019. С. 19. 
146 Експерт: Політична еліта повертає Україну в колоніалізм. URL: 

https://tyzhden.ua/News/45755  



                                       Регіональні політичні еліти:ключові актори...    85

структур при цьому виступають як співучасники регіональних 
механазмів «контролю» та забезпечення «передбачуваного» роз-
витку області. При цьому їх точна кількість залишається 
предметом для подальшого з’ясування, адже латентний характер 
функціонування кримінальних авторитетів та їх «соратників» не 
дає відкритої інформації щодо можливостей їх обчислення.  

Три вищезазначені групи акторів суспільного життя – політи-
ко-адміністративна, економічна еліта та представники «тіньової 
сфери» утворюють каркас політичної еліти області. Її кількісний 
параметр варіювався в різні періоди розвитку області, однак 
істотним чином не змінювався, сумарно їх було не більше двох 
десятків осіб. Це своєрідні «еліти» серед «еліт» – ключові 
високопосадовці, «патрони» області, від волі та рішень яких безпо-
средньо залежали територіальні громади Полтавщини, їх 
суспільно-політичний, економічний, культурний поступ. 

Своєрідними «сателітами» цих груп у різні періоди розвитку 
області були представники громадських організацій, ЗМІ, волон-
тери, духовенство, відомі мешканці Полтавщини. Непоодинокими 
були і залишаються випадки, коли на рівні області їх залученість у 
суспільне життя, зокрема на рівні прийняття конкретних 
політичних рішень, є ситуативною та підконтрольною іншим 
акторам – політичним, економічним, кримінальним, які використо-
вують потенціал інших груп впливу для задоволення власних 
фінансових та ідеологічних інтересів. Так, зокрема, «кишень-
ковий» характер існування демонструє низка громадських 
організацій області, чия діяльність активізується під час виборчих 
кампаній та у переважній більшості випадків прямо чи опосеред-
ковано пов’язана із більш могутніми політичними силами 
загальнодержавного масштабу. Прикладом можуть слугувати 
останні виборчі кампанії 2019 р., під час яких лідери громадських 
організацій Полтавщини були відкрито ангажовані політичними 
силами з центру. Так, лідерка громадської організації «Наша 
справа – Полтавщина» активно підтримувала кандидата від 
Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»; очільниця громадської 
організації «Нова Полтава», Ю. Городчаніна, під час парламент-
ських виборів 2019 р. балотувалася від партії «ГОЛОС»; голова 
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обласної організації «Громадський рух «Хвиля» С. Клочков став 
заступником голови виборчого штабу А. Гриценка на Полтавщині 
тощо. Прикметно, що активізація громадського сектору тради-
ційно спостерігається в Полтаві як один із етапів підготовки до 
виборів. Так, у 2014 р. у Полтаві розпочали свою роботу декілька 
громадських організацій під керівництвом низки політичних діячів 
місцевого рівня. Серед них – громадська організація «Відродження 
Полтави» (її очолив С. Чередніченко – колишній працівник держав-
ного апарату у сфері контролю за якістю лікарських засобів) та «Нова 
Полтава» (здійснює свою роботу під проводом Л. Жиденка – 
колишнього секретаря Комісії з питань паливно-енергетичного 
комплексу та використання надр у Полтавській обласній раді).  

Латентна залежність від волі та рішень політичних еліт зафік-
сована і на рівні роботи ЗМІ на Полтавщині. Так, дослідження 
«Інституту масової інформації» показало, що серед Полтавських 
ЗМІ 39% не вказують своїх власників. Так, зокрема, аналізуючи 
діяльність 23 телеканалів, радіо, газет та онлайн-видань Полтав-
щини на предмет прозорості в їхній роботі, було виявлено, що 
замість власників друковані видання вказують своїх засновників, 
залишаючи в тіні основних бенефіціарів. Разом із тим, моніторинг 
змістовного наповнення інформаційних повідомлень дає підстави 
стверджувати, що за окремими ЗМІ Полтавщини стоять політичні 
сили, які активно використовують медіаресурси для утвердження 
власного позитивного іміджу серед широкого кола громадськості. 
Так, зокрема, за свідченням Н. Труш, «новини на „Vpoltave.infoˮ 
прозоро натякають на причетність до цього видання представників 
місцевої партії „Рідне містоˮ. Доволі часто на сайті з’являються 
публікації, в яких або позитивно згадуються, або нейтрально 
фігурують члени „Рідного містаˮ, зокрема, оперативно дають 
ексклюзивні коментарі чи інтерв’ю»147. На думку О. Штейнфадта, 
«українські ЗМІ переважно керуються особистими інтересами їх 
власників. Брак фінансової прозорості і корупція погіршують 
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здоров'я всього медіа-ландшафту»148. Залежність ЗМІ від політич-
ної кон’юнктури провокує ангажованість у змістовному наповнен-
ні та подачі суспільно значимих новин, обговоренні наріжних тем 
для розвитку локальних спільнот, що, своєю чергою, результується 
маніпулюванням громадською думкою, виробленням викривлених 
ціннісних орієнтирів у оцінці політичного життя області. 

Симптоматично, що інтелектуальна та культурна еліта Пол-
тавщини, яка могла б чинити активний спротив вищезазначеним 
деструктивним явищам, до сьогодні лишається великою мірою 
неідентифікованою як згуртований колективний суб’єкт впливу на 
вироблення та впровадження політичних рішень. Промовистою у 
цьому аспекті є нарада міністра культури України Є. Нищука у 
червні 2019 р. із представниками інтелектуальної та культурної 
еліти Полтавщини. Подія, анонс та результати якої були висвітлені 
як на сайті Полтавської обласної адміністрації149, так і на сайті 
Міністерства культури України, не містила жодного прізвища, хто 
ж саме представляв Полтавщину від імені інтелектуальної та 
культурної еліти. Така «анонімність» та «фоновий» формат існу-
вання Полтавської еліти істотним чином дискредитує її статус як 
вагомого учасника політичного життя в області та за її межами.  

Паралельно із «кишеньковістю» окремих груп впливу в 
області, відбуваються й інші процеси. Дедалі більшої обґрунто-
ваності з погляду доказової бази набуває позиція, що «пора еліт, 
яку ми знали досі, минає. Витискання еліт зі структури суспільства 
відбувається пропорційно до переймання їхньої ролі іншими 
групами, скажімо, гуртом знаменитостей чи громадами, які функ-
ціонують у кіберпросторі (соціальними порталами, хакерами та 
ін.). Фактично їхні суспільні функції такі самі, як і в еліт, і 
невідомо, хто більше керує масами: дотеперішні політичні еліти, 
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які використовують арсенал пропаганди, чи знаменитості або 
групи, які діють у віртуальному просторі й послуговуються іншими 
засобами впливу на свідомість мас150. Яскравою ілюстрацією цієї 
тенденції є робота волонтерів, які змінили і надалі істотно впли-
вають на суспільно-політичну реальність у Полтавській області. 
Спонтанні громадські ініціативи, які формувалися у середовищі 
активістів Революції Гідності, поступово структурувалися у окремі 
напрями волонтерської діяльності: «парамілітарний (допомога армії), 
гуманітарний (опікування цивільним населенням) та медико-
госпітальний»151. У контексті зовнішньополітичних викликів для 
України були створені організації за посередництва представників 
духовенства, серед них – «Батальйон небайдужих», заснований 
архієпископом ПЦУ Полтавським і Кременчуцьким Федором. 
Загалом, волонтери, у тому числі колишні учасники АТО, створи-
ли нові канали забезпечення українських громадян необхідними 
ресурсами, фактично створивши альтернативну систему суспіль-
ного менеджменту. Набула значного поширення теза про те, що 
«волонтери створили армію» та здебільшого перебрали на себе 
функції державних інституцій. Демократичні цінності солідарності, 
колективної участі та відповідальності за суспільно-політичний 
поступ, що активно впроваджуються українським волонтерським 
рухом, зокрема полтавчанами, істотно блокують інформаційні акти 
агресії проти Української держави, її таврування як країни із 
домінуючими патерналістськими установками серед населення. 

Обсяг та швидкість видозміни емпіричних даних щодо озна-
ченої теми сукупно із реформаторськими процесами децентра-
лізації влади та зовнішньополітичними викликами, що загрожують 
територіальній цілісності України, створюють нові підстави для 
трансформації політичної еліти Полтавщини, і, разом з тим, 
стимулюють до подальшого поглибленого вивчення цієї теми. 
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в) СУМЩИНА 
 

Для дослідження питання формування регіональних політич-
них еліт Сумщини необхідно, насамперед, з’ясувати: «хто є елітою 
в регіоні?». За критерії визначення регіональної політичної еліти 
візьмемо такі: безпосередня або опосередкована участь у прий-
нятті стратегічно важливих політичних рішень; ступінь політич-
ного впливу тієї чи іншої особи на основі позиції, яку вона займає 
в системі влади; володіння ресурсами, стратегічні інтереси, високий 
ступінь політичної активності, рейтинг політика серед інших у 
владі. На основі цих критеріїв виділимо такі групи еліт: народні 
депутати України, обрані від мажоритарних округів та за партій-
ними списками; найвищі посадові особи органів представницької і 
виконавчої влад (голови обласних, районних державних адміні-
страцій, їхні заступники, керівники управлінь, відділів, інших 
структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; тимча-
сово виконувачі обов’язки голів обласних державних адміністра-
цій; голови обласних, міських, районних, районних у містах, 
селищних, сільських рад; голови об’єднаних територіальних гро-
мад); депутати обласної, міських, селищних, районних у містах, 
районних та сільських рад, сільської, селищної, міської ради та 
об’єднаних громад; представники силових структур (Управління 
Служби безпеки України, Управління Міністерства внутрішніх 
справ України, Прокуратура та Управління Державної служби 
України надзвичайних ситуацій у Сумській області, Сумський 
прикордонний загін); представники політичних партій, лідери та 
члени громадських організацій, які не перебувають при владі, 
проте мають суттєвий вплив на формування громадської думки; 
керівники найбільших державних підприємств, акціонерних това-
риств, великих приватних підприємств і фірм; бізнесмени, які 
позбавлені державно-владних повноважень, однак мають значний 
фінансовий капітал, завдяки якому можуть впливати на позиції 
складу чиновників та лобіювати свої інтереси в органах регіо-
нальної влади; організовані злочинні угруповання; власники ЗМІ; 
представники наукової та творчої еліти. Цим переліком коло осіб, 
яких можна віднести до регіональної політичної еліти Сумщини і 
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які представляють формальні та неформальні інститути і практики 
та мають суттєвий вплив на прийняття рішень, не обмежується.	

Одним із чинників потрапляння у регіональну політичну еліту 
були вибори як відкрита система/спосіб відбору еліт через систему 
демократичних конкурентних виборів серед найбільш активних 
представників і різноманітних груп суспільства. Завдяки виборам 
до мережі регіональної еліти потрапляють народні депутати 
України, які здобували перемогу у мажоритарних округах під час 
парламентських виборчих кампаній 1991, 1994 рр., які відбувалися 
за мажоритарною системою, та 1998, 2002, 2012, 2014, 2019 рр. – 
за пропорційно-мажоритарною системою. 

За результатами перших демократичних парламентських 
виборів 1991 р. від Сумської області було обрано 13 народних 
депутатів України, переважна більшість з яких перемогу здобула у 
другому турі, набравши понад 50% голосів виборців. П’ять 
обраних народних депутатів України (В. Ананьєв, І. Плосконіс, 
М. Хоменко, В. Марченко, В. Череп) були політиками загально-
українського масштабу, а вісім – були пов’язані зі Сумщиною 
(А. Бондаренко, В. Грабін, О. Воробйов, І. Грищенко, Р. Рапій, 
О. Піскун, Ю. Сербін, О. Чернявський)152. Варто зазначити, що 
М. Хоменко, який працював другим секретарем Сумського обкому 
КПУ (1978–1982), став секретарем Президії Верховної Ради 
УРСР (1982–1991), секретарем Верховної Ради України, а згодом – 
першим главою Адміністрації Президента України (1991–1994). 
Інший народний депутат України О. Піскун – був одним із 
засновників товариств «Меморіал» та «Просвіта», Народного Руху 
України на Сумщині, членом Великої Ради Народного Руху Украї-
ни (1989–1994). Отже, можна стверджувати, що в регіональну 
політичну еліту Сумщини увійшли політики загальноукраїнського 
масштабу, які представляли партійно-господарську номенклатуру, 
керівники області, а також представники національно-демократичних 
сил. Після ліквідації радянської партійної системи депутатський 
корпус Верховної Ради України перетворився на головний центр 
прийняття рішень як на рівні центральної влади, так і на місцях. 

                                                            
152 Народні депутати України 1-го скликання (1990–1994). URL: 

http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/DEPUTAT1/spisok1.htm	
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У 1994 р. на парламентських виборах удруге мандат народ-
ного депутата на виборчих округах Сумської області вдалося 
вибороти трьом депутатам І скликання: В. Марченку, В. Черепу та 
О. Чернявському. Натомість, було обрано дев’ять нових народних 
депутатів: Ю. Бублика, Н. Вітренко, І. Грінцова, А. Золотарьова, 
М. Лавриненка, В. Радька, В. Сторіженка, В. Ткаченка153.  

Починаючи з парламентських виборів 1998 р. і наступні 
виборчі кампанії – 2002, 2012, 2014, 2019 рр., які відбулися за 
пропорційно-мажоритарною системою, до регіональної політичної 
еліти Сумщини увійшли й народні депутати України, уродженці 
Сумської області, а також ті, хто працював у регіоні і хто був 
обраний за партійними списками. 

Таблиця 1  
Депутати від мажоритарних округів Сумської області у 

1998–2019 рр. 
Виборчі 
округи 

157 158 159 160 161 162

1998 В. Тропінін В. Череп А. Деркач Н. ВітренкоВ. Марти-
ненко 

Г. Дашутін 

2002 Є. Лапін О. Царенко М. Нощенко О. Гінзбург І. Рішняк Г. Дашутін 
2012 О. МедуницяО. Волков А. Деркач І. Молоток В. Шульга І. Купрейчик 
2014 О. МедуницяО. СугонякоА. Деркач І. Молоток М. Лаврик В. Бухарєв 
2019 Т. Рябуха І. Васильєв А. Деркач І. Молоток М. ГузенкоМ. Задорожний 

 

Джерело: Вибори 98: документи, статистичні дані, аналіз. Харків: 
Видавництво «ФОРТ», 1998. С.448–451; Вибори до Верховної Ради 
України. Інформаційно-довідкове видання / редкол.: М. М. Рябець (голова) 
та інші. Київ: Центральна виборча комісія, 2002. С. 526–531. 

 
Якщо за результатами парламентських виборів 1998 та 2002 р. 

переможці змінювалися, за винятком Г. Дашутіна (162 в. о.), то в 
наступні виборчі кампанії на більшості округів перемагали одні й 
ті самі представники. У одномандатних округах 159 і 160 беззмін-
но перемогу здобували А. Деркач та його ставленик – І. Молоток.  

                                                            
153 Народні депутати України 2-го скликання (1994–1998). URL: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radac_gs09/d_index_arh?skl=2	
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Пропорційна система виборів, яка була запроваджена в 2006 р. у 
виборах як до парламенту, так і органів місцевого самоврядування, 
розширила можливість входження в регіональну політичну еліту 
представникам з неелітних груп. Значний вплив на регіональну 
політику Сумщини мали народні депутати Україні V скликання 
В. Бондар, Є. Лапін, Ю. Чмирь (Партія регіонів), Л. Мордовець 
(Соціалістична партія України). Значним впливом в області 
користувався народний депутат України ІV скликання Г. Дашутін. 

Однак розпуск Верховної Ради України через рік після виборів 
не дав можливості народним депутатам проявити себе в регіонах і 
впливати на місцеву владу. Позачергові парламентські вибори 2007 р. 
продемонстрували перемогу Партії регіонів і в області почали 
утверджуватися представники цієї політичної сили. Обласну 
організацію Партії регіонів очолив Ю. Чмирь. Народним депутатом 
України від Партії регіонів став А. Деркач. Очільники районних 
державних адміністрацій активно ставали членами Партії регіонів. 

Вибори до Верховної Ради України 2012 та 2014 рр. на мажо-
ритарних округах 157, 159 та 160 затвердили впевнену перемогу 
О. Медуниці, А. Деркача та І. Молотка, відповідно. Натомість, на 
трьох інших мажоритарних округах перемогу здобували різні 
кандидати в депутати (табл. 1). 

Парламентські вибори 2019 р. дещо змінили конфігурацію 
обраних народних депутатів України. Замість відомих на Сумщині 
особистостей до Верховної Ради України 2019 р. пройшли мало-
відомі, молоді люди віком 35–39 років, ті хто йшов під гаслами 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»: учителька початкових 
класів Т. Рябуха (157 в. о.), підприємець І. Васильєв (158 в. о.), 
директор ТОВ «Агрохім-Партнер» М. Гузенко (161 в. о), тимчасо-
во не працюючий М. Задорожній (162 в. о)154. Так, завдяки рейтин-
гу Президента В. Зеленського Т. Рябуха з результатом 38,87% у 
157-му виборчому окрузі перемогла таких відомих політиків, як 
колишній голова Сумської ОДА Ю. Чмирь, у якого результат 
                                                            

154 Центральна виборча комісія. Вибори народних депутатів 2019. Підсумки 
голосування по округах. Сумська область. URL: https://www.cvk.gov.ua/ 
pls/vnd2019/wp306_npt001f01=919.html 
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більш ніж удвічі менший (17,38%), та колишнього переможця 
цього округу О. Медуницю з результатом 13,93% та ще 12 осіб ще 
з меншим результатом155. Перемогу в округах 159 та 160, як у 2014 р., 
здобули, відповідно, А. Деркач (ушосте) та І. Молоток (утретє), хоча 
цього разу їм довелося докласти чимало зусиль. Для порівняння 
зазначимо, що на парламентських виборах 2014 р. (VІІІ скликання 
Верховної Ради України) перемогу у цих округах здобули: 157-му – 
народний депутат України VІІ скликання О. Медуниця; 158-му – 
начальник Головного управління юстиції у Сумській області (з 
червня по листопад 2014 р.) О. Сугоняко; 161-му – колишній голова 
Сумської ОДА М. Лаврик та 162-му – офіцер з особливих доручень 
Голови Служби безпеки України В. Бухарєв.  

Парламентські вибори 2019 р. продемонстрували суттєве (66,6%) 
оновлення еліт, яке можна порівняти з результатами виборчої 
кампанії 1994 р. – тоді із 11 обраних народних депутатів України 
на мажоритарних округах Сумської області лише троє мандат 
здобули повторно, а 8 осіб (72,7%) народними депутатами стали 
вперше.	 Важливо	 наголосити,	 що	 особисті якості кандидатів у 
депутати у процесі парламентської виборчої кампанії 2019 р., як 
один із чинників електорального успіху, практично не врахову-
вався пропрезидентською більшістю. 

Депутати обиралися на виборах до місцевих органів влади, які 
відбувалися у 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 та 2015 рр., 
сприяючи частковому оновленню еліт. Депутатський корпус 
обласної ради І скликання нараховував 200 осіб, тоді як VІІ 
скликання уже лише 64*. Кількість депутатів районних рад коли-

                                                            
155 Центральна виборча комісія. Вибори народних депутатів 2019. Підсумки 

голосування по округах. Відомості про підрахунок голосів виборців в 
одномандатному виборчому окрузі №157 (Сумська область). URL: 
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp040pt001f01=919pf7331=157.html 

* Згідно зі статтею 16  Закону України «Про місцеві вибори» загальний 
склад (кількість депутатів) сільської, селищної, міської, районної в місті, 
районної, обласної рад визначається відповідно до частин третьої та четвертої цієї 
статті залежно від кількості виборців, які належать до територіальних громад сіл, 
селищ, міст, проживають на території району в місті, району, області (Закон 
України «Про місцеві вибори». URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/595-19#Text) 
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валася у межах 26–34. За нашими підрахунками депутатами 
районних рад області сьомого скликання було обрано 557 осіб. 
Вибори до місцевих органів влади 1994 р. забезпечили ново-
обраним депутатам мандат легітимності на здійснення владних 
повноважень і входження до регіональної політичної еліти 
Сумщини. Місцеві вибори 1994, 1998, та 2002 рр. відбувалися за 
мажоритарною системою, і у місцеві ради області, міст та районів 
Сумської області проходили переважно господарники, чиновники, 
директори різних установ, які впливали на розподіл бюджету, 
володіючи як економічним, так і владним ресурсом. З часом 
важливим ресурсом стала партійність. 

 Особливістю виборів 1998 р. стала поява феномену політич-
них «партій одного регіону». У Сумській області такою партією 
стала Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ), яка на 
виборах до Верховної Ради України здобула 20,89 % голосів 
виборців, що дало їй змогу здолати 4 % бар’єр в Україні загалом. 
Успіх партії на парламентських виборах надав можливість про-
вести на місцевих виборах значну кількість депутатів до обласних 
та районних рад Сумщини. 

На початку 2000-х рр. завершився процес формування олігар-
хічних груп. Місцеві вибори 2002 р. зафіксували серед ново-
обраних депутатів представників бізнесу. Понад те, представники 
бізнесу очолювали представницькі та виконавчі органи влади. 
Заступником міського голови міста Ромни став генеральний 
директор виробничо-торговельного об’єднання «Талан» М. Лав-
рик, який у лютому 2005 р. очолив Сумську обласну державну 
адміністрацію. 

Найбільш впливовими партійними організаціями в Сумській 
області за результатами виборів до місцевих органів влади 2006 р. 
стали ВО «Батьківщина», Комуністична партія України, Політична 
партія «Народний Союз „Наша Українаˮ, Партія регіонів, Соціа-
лістична партія України. Партійний квиток був перепусткою для 
входження до регіональної еліти Сумщини. За кількістю депутатів 
у місцевих радах усіх рівнів найчисельнішими на Сумщині були 
ВО «Батьківщина» – 374 депутати, НСНУ – 234 депутати, СПУ – 
193 депутати, Партія регіонів – 107 депутатів, КПУ – 99 депутатів, 
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Народна партія України – 88 депутатів156. Інші партійні осередки 
знаходилися поза активним політичним життям і не впливали на 
регіональну політику. До Сумської обласної ради пройшли 
представники політичних партій: Блок Юлії Тимошенко – 33,3 % 
(42 депутатські мандати із 90); Політична партія «Народний Союз 
“Наша Україна”» – 12,67 % (17); Соціалістична партія України – 
7,8 % (11); Партія регіонів – 6,21 % (8); Комуністична партія 
України – 5,56 % (7); Блок Наталії Вітренко «Народна опозиція» – 
3,94 %157. Новими обличчями обласної ради стали: В. Ладика 
(НСНУ), В. Середа (БЮТ), А. Васильєв (СПУ); В. Пугач (БЮТ), 
Д. Рахманова (КПУ); В. Даниленко (КПУ), М. Березін (Блок 
Наталії Вітренко «Народна опозиція»); В. Токар (БЮТ); 
Ю. Добровольський (Партія регіонів), які з часом утвердилися у 
регіональній еліті Сумщини.  

Найвпливовішим у Сумській області було Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина». Очільник обласної організації І. Сі-
дельник був народним депутатом України. Керівник обласного 
штабу Блок Юлії Тимошенко на виборах 2006 р. В. Шапошнік став 
головою обласної ради, де разом фракції СПУ та БЮТ підписали 
коаліційну угоду та фактично здобули більшість депутатських 
мандатів (42 депутати з 90)158, що дало можливість впливати на 
прийняття рішень.  

Якщо депутатський корпус VІ скликання обласної, міських, 
районних в місті, районних, селищних та сільських рад Сумської 
області, обраний на місцевих виборах 2010 р., складався переважно 
з членів Партії регіонів, то конфігурація депутатського складу 
VІІ скликання була іншою. Наприклад, обласна рада складалася з 
депутатських фракцій: ВО «Батьківщина» (12 членів партії), Партії 

                                                            
156 Особливості передвиборних програм політичних партій та 

передвиборних кампаній в окремих областях України: Сумська область. 
Національна безпека і оборона. 2006. №8. С.20. 

157 Центральна виборча комісія. Вибори народних депутатів України 
26 березня 2006 року. URL: https://www.cvk.gov.ua/vibory/vibori-narodnih-
deputativ-ukraini-26-bereznya-2006-roku.html 

158 Там само. 
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«Відродження» (8),	 ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ» (7), Радикальної партії Олега Ляшка (5), Полі-
тичної партії «Воля народу» (3), Політичної партії Українське 
об’єднання українських патріотів – «УКРОП» (3), позафракційні – 
24 особи159. Міська рада Сум мала фракції: ВО «Батьківщина» (15), 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (9), 
Політичної партії ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ» (4), Політичної 
партії «Опозиційний блок» (4), Політичної партії «ЗА УКРАЇНУ!» (4), 
ВО «Свобода» (3), позафракційні (3)160. Подібним фракційний 
склад був після виборів 2015 р. і у районних радах. Так, Охтирська 
районна рада містила фракції: ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙ-
СЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» (9), Аграрної партії України (8), Радикаль-
ної партії Олега Ляшка (6), ВО «Батьківщина» (4), ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП» (3), 
Партії «Відродження» (2)161.  

Певне оновлення регіональної політичної еліти на рівні міст, 
районів, селищ та сіл продемонстрували місцеві вибори 2015 р. 
Так, головною сенсацією стала перемога в Глухові – («вотчині» 
А. Деркача, без підтримки якого там нічого не відбувалося – Т. Б.) 
М. Терещенка, проукраїнського кандидата, представника старо-
винного українського роду, який набрав 66% голосів162; у Конотопі 
висуванця ВО «Свобода», 33-річного офіцера-психолога механі-
зованого батальйону 92-ї окремої механізованої бригади Збройних 
сил України А. Семеніхіна, з результатом 26,1%; у Кролевці – 
представника ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄД-
НАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП», учасника бойових дій у 

                                                            
159 Сумська обласна рада. Депутатські фракції, групи та позафракційні 

депутати в Сумській обласній раді. URL: https://sorada.gov.ua/pro-oblasnu-
radu/deputaty-oblasnoji-rady/deputatski-fraktsiji.html	

160 Інформаційний портал Сумської міської ради. Групи і фракції сьомого 
скликання. URL:  https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/miska-rada/grupi-i-fraktsiji.html 

161 Охтирська районна рада. Депутати. URL:  http://ohtrada.com.ua/ 
index.php/deputatskij-korpus/deputati 

162 Івченко В. Сумщина: Схід і Захід одразу. URL: 
https://tyzhden.ua/Politics/150628 
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російсько-українській війні О. Бобровицького163. Через два роки, 
30 квітня 2017 р., на виборах у Кролевецькій ОТГ О. Бобро-
вицький здобув перемогу і став головою громади, набравши 77% 
голосів виборців164. 

Перші вибори органів місцевого самоврядування та голів 
об’єднаних територіальних громадах Сумщини упродовж перебігу 
реформи децентралізації (2015–2019 рр.) стали способом 
формування нової регіональної політичної еліти. В області станом 
на 1 грудня 2019 р. діяло 8 міських рад, 9 селищних рад та 
14 сільських рад об’єднаних територіальних громад165. ВО «Бать-
ківщина» змогла провести до рад нових громад найбільшу 
кількість депутатів (45 мандатів). Представник партії В. Ладуха 
став новим главою Буринської ОТГ, в раді партія здобула поло-
вину місць – 13. В радах інших громад кандидати ВО «Батьків-
щина» набрали від 20 до 40% голосів. Главою Комишанського 
ОТГ Охтирського району стала Н. Перетятько, яка йшла на вибори 
самовисуванцем, проте мала партквиток ВО «Батьківщина»166. За 
версією журналу «Новое время»167, який представив проєкт про 
українців, які ефективніше та яскравіше за інших рухали країну 
вперед у 2019 р., переможцем став голова Тростянецької міської 

                                                            
163 Олександр Бобровицький, кандидат на посаду голови Кролевецької 

міської ОТГ на Сумщині. URL:  https://ukrop.party/uk/people/member/ 
fef49d0492acb0f0685938fb18ad69eb 

164 На Сумщині головою Кролевецької об’єднаної територіальної громади 
обрали укропівця Олександра Бобровицького. URL:  https://su.ukrop.party/ 
uk/news/central/5760-na-sumschini-golovoyu-krolevetskoyi-obyednanoyi-
teritorialnoyi-gromadi-obrali-ukropivtsya-oleksandra-bobrovitskogo 

165 Коненєва О. Політична карта Сумської області. URL:  https://www. 
oporaua.org/article/vybory/parlamentski-vybory/political_map19/19652-politichna-
karta-sumskoyi-oblasti 

166 Бондаренко С. «Батькивщина» на выборах в ОТГ Сумщины получила 
больше всего голосов. URL:  http://rama.com.ua/batkivshhina-na-vyiborah-otg-
sumshhinyi-poluchila-bolshe-vsego-golosov/ 

167 Голова Тростянецької ОТГ потрапив до рейтингу українців, які рухали 
країну вперед у 2019 році. URL: http://spec-kor.com.ua/ news/reforms/3278-holova-
trostianetskoi-oth-potrapyv-do-reitynhu-ukraintsiv-iaki-rukhaly-krainu-vpered-u-2019-
rotsi.html  
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ОТГ Ю. Бова*. Низка очільників територіальних громад Сумщини 
балотувалася на парламентських виборах 2019 р. у народні 
депутати України.  

Депутати обласної ради обирали голову. Сумську обласну 
раду очолювали десять осіб, один з них очолював раду двічі, а три 
у різні роки були очільниками обласної державної адміністрації. 
Наймолодшим очільником обласної ради був учасник російсько-
української війни С. Салатенко (32 роки на момент обрання). За 
час каденції депутатів обласної ради сьомого скликання Раду 
очолювали дві особи: С. Салатенко (04.12.2015 – 02.12.2016) та 
В. Токар (з 02.12.2016 до т. ч.). Переважна більшість голів ради 
були вихідцями зі Сумської області (А. Бондаренко, А. Єпіфанов, 
М. Берфман, Г. Михайленко, М. Клочко, С. Салатенко). Таким 
чином, можемо стверджувати, що вибори різних рівнів були 
важливим чинником формування/оновлення регіональної 
політичної еліти. 

Система призначень у виконавчій владі також була вагомим 
чинником формування регіональної еліти. Призначення голів ОДА 
здійснював Президент України за поданням Кабінету Міністрів 
України, а голів РДА – за поданням голови ОДА. Упродовж 
досліджуваного періоду (1991–2019 рр.) було 12 очільників Сумсь-
кої обласної державної адміністрації, з них два (В. Щербань 
(03.1999–04.2002, 11.2002–01.2005) та М. Лаврик (02.–12. 2005, 
12.2009–04.2010)) посаду обймали двічі; троє (А. Єпіфанов (Пред-
ставник Президента у Сумській області (04.1992–07.1994) та 
голова ОДА (07.1995–05.1998), М. Берфман (05.1998–03.1999), 

                                                            
* Ю. Бова 14 років керував 23-тисячним Тростянцем, тривалий час як 

міський голова, а нині як очільник ОТГ. Експерти стабільно називають 
Тростянець лідером у рейтингах найбільш упоряджених населених пунктів 
країни. За останні дев’ять років сума прямих інвестицій у Тростянець становила 
більше $210 млн. У місті щорічно проходять чотири міжнародні фестивалі, 
включаючи рок-музичний Схід-Рок та форум класичної музики Чайковський Fest. 
Усі ці акції привертають до 30 тис. туристів на рік.  (Див. детальніше: Голова 
Тростянецької ОТГ потрапив до рейтингу українців, які рухали країну вперед у 
2019 році. URL: http://spec-kor.com.ua/news/reforms/3278-holova-trostianetskoi-oth-
potrapyv-do-reitynhu-ukraintsiv-iaki-rukhaly-krainu-vpered-u-2019-rotsi.html) 
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М. Клочко (01.2015–06.2019)) – були головами обласної ради. 

Найкоротший період посаду голови ОДА обіймав І. Яговдник 
(12.2013–02.2014) – майже два місяці. Близько року очільником 
області була жінка – Н. Гаркава (12.2005–11.2006). Чотири голови 
ОДА були вихідцями зі Сумщини, шість з інших регіонів. Жоден із 
голів Сумської ОДА не відбув повністю каденцію того чи іншого 
Президента, вони змінювалися значно частіше. 

Найдовше, близько восьми років, областю керував А. Єпіфа-
нов, перебуваючи на посадах: Представника Президента у 
Сумській області (23.03.1992–07.1994), голови Сумської обласної 
ради (07.1994–22.06.1999), голови Сумської обласної державної 
адміністрації (07.07.1995–08.05.1998). А. Єпіфанов не втратив своїх 
політичних амбіцій і бажання повернутися у велику політику і до 
сьогодні. Так, у 2012 р. він балотувався на виборах до Верховної Ради 
України за округом №157 у Сумах168, а на місцевих виборах 2015 р. 
балотувався на посаду міського голови Сум169.  

Не припиняли справляти значний вплив на здійснення 
політики в регіоні й інші представники регіональної влади, 
зокрема, М. Берфман, який з 1998 до 2006 рр. був керівником 
Сумської ОДА, згодом – Сумської обласної ради (06.1999–
04.2006). Певним впливом у регіоні користувався і колишній 
сумський голова ОДА, народний депутат України VІІІ скликання, 
генеральний директор виробничо-торговельного об’єднання 
«Талан» М. Лаврик, на якого орієнтувалися багато місцевих 

                                                            
168 Центральна виборча комісія. Вибори народних депутатів України 

28 жовтня 2012 року. Кандидати в депутати в одномандатному виборчому окрузі. 
Одномандатний виборчий округ №157 (Сумська область). URL: 
https://cvk.gov.ua/pls/vnd2012/wp033pt001f01=900pf7331=157.html 

169 ІІ тур виборів мера в Сумах: професор Єпіфанов проти «БЮТівського» 
Лисенка. URL: https://korupciya.com/ii-tur-viboriv-mera-v-sumax-profesor-
yepifanov-proti-byutivskogo-lisenka/ 

 Місто Ромни та околиці стали маленьким «князівством» М. Лаврика ще з 
кінця 1980-х, коли він був директором Роменської взуттєвої фабрики. У 1990-х р. 
на базі взуттєвого підприємства М. Лаврик створив виробничо-торговельне 
об’єднання «Талан», співвласником якого разом зі своєю дружиною І. Покась є 
досі. Зараз «Талан» – це ціла група підприємств легкої промисловості, що 
випускають 3,5 млн пар захисного і військового взуття в рік, а також спецодяг 
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чиновників170. Значний вплив на прийняття політичних рішень 
справляв і надалі справляє колишній голова Сумської ОДА, 
колишній заступник глави Адміністрації Президента України з 
питань гуманітарного розвитку як чинний депутат обласної ради 
VІІ скликання Ю. Чмирь. Беручи опосередковано участь у 
регіональній політиці, вони залишалися у складі регіональної 
політичної еліти.  

Поширеним в області був інститут тимчасово виконувачів 
обов’язки голови обласної державної адміністрації. На відміну від 
інших областей, тут сім осіб були виконувачами обов’язки голови. 
Період перебування осіб тимчасово виконувачів обов’язки був 
різним – від місяця до майже року (десять місяців). Сумщина без 
голови облдержадміністрації перебувала з червня 2019 р. (станом 
на 15 лютого 2020 рр.). Кандидатами на посаду голови Сумської 
ОДА вже були: сумчанин, учений, економіст, доктор економічних 
наук, професор С. Лєонов; уродженка м. Конотопа, заступниця 
міського голови м. Конотопа, голова Політичної партії ОБ’ЄД-
НАННЯ «САМОПОМІЧ» в м. Конотопі І. Пащенко (погоджена 
Кабміном); харків’янин, голова харківського обласного відділення 
партії «Самопоміч», народний депутат України VІІІ скликання, 
власник ТОВ «ІНТЕХСОФТ» Р. Семенуха; уродженець Миколаїв-
ської області, військовий прокурор Харківського гарнізону (з 
квітня 2018), полковник юстиції Р. Грищенко (погоджений 
Кабміном). Черговим претендентом, якого погодив Кабінет 
Міністрів України, став перший заступник міністра Міністерства 
розвитку громад і територій (з вересня 2019 р.), колишній керівник 
апарату Сумської обласної державної адміністрації (з квітня 2016 р. 
до вересня 2019 р.) Д. Живицький. Наявність такої кількості 
                                                                                                                                   

для провідних підприємств нафтогазовидобувної та хімічної промисловості, 
чорної і кольорової металургії, підприємств машинобудування і металообробки, 
транспорту та енергетики, будівництва та інших виробничих галузей. Що, 
безумовно, досягнуто здебільшого завдяки серйозним зв’язкам Лаврика і на 
місцевому, і на центральному рівні (Див. детальніше: Феодальная Украина. 
Сумская область. URL: http://glavcom.life/feodalnaya-ukraina-sumskaya-oblast/) 

170 Феодальная Украина. Сумская область. URL: http://glavcom.life/ 
feodalnaya-ukraina-sumskaya-oblast/ 
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претендентів і довготривала відсутність прийняття рішення були 
свідченням слабкості, некомпетентності виконавчої гілки влади. 

Досить часто призначення відбувалися за протекцією. За 
підтримки народного депутата України О. Медуниці в 2014 р. 
головою Сумської ОДА був призначений колишній головний 
редактор Сумського обласного щотижневика «Прес-інформ», ко-
лишній директор Рекламно-видавничої компанії «Медіа Інформ», 
народний депутат України Верховної Ради України VІІ скликання 
від ВО «Батьківщина» В. Шульга (проти нього були порушені 
кримінальні справи за шахрайство і присвоєння коштів, розтрату 
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем)171, який перебував на посаді близько двох місяців. У 
грудні 2015 р. за протекцією народного депутата України 
А. Деркача172 головою ОДА був призначений вихідець зі 
Сумщини, колишній голова обласної ради М. Клочко.  

Очільниками Сумської обласної державної адміністрації 
призначалися вихідці з інших регіонів України, які намагалися не 
лише запровадити свої порядки, а й розставити на ключові посади 
«своїх людей». З призначенням на посаду голови Сумської ОДА у 
березні 1999 р. В. Щербаня розпочалася масштабна зачистка 
команди його попередника. Вихідці з Донбасу очолили УВС, СБУ, 
прокуратуру, податкову службу, інші керівні структури області. За 
підрахунками А. Єпіфанова, керівників з Донецької області у той 
час було понад 200 осіб. Регіональна еліта часів В. Щербаня 
структурувалася за принципами особистої відданості: кожен 
начальник, який піднімається вгору, вів за собою своїх відданих 

                                                            
171 Коломойцев А. Деркач вынужден договариваться с Тимошенко на 

Сумщине. После поражения в схватке за контроль над областным и Сумским 
городским советами неформальному куратору области приходится учитывать 
интересы «Батьківщини». Кто управляет страной. 465 человек, управляющих 
региональной политикой. URL: https://www.dsnews.ua/static/longread/ page171748. 
html#rec5513471 

172 Темні плями в «світлій біографії» «героя майдану» та «втомленого 
губернатора» Сумщини Миколи Клочка. URL: https://antikor.com.ua/articles/ 
38567-temni_pljami_v_svitlij_biografiji_geroja_majdanu_ta_vtomlenogo_ 
gubernatora_sumshchini_mikoli_klochka 
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людей. З перемогою «помаранчевої революції» «підконтрольні 
мери були відправлені у відставку, більшість донецького 
кадрового десанту повернулася додому» 173.  

 Призначення головою Сумської ОДА уродженця Горлівки 
Ю. Чмиря (2010–2013) обійшлося без масованого залучення донець-
ких кадрів. Однак усе ж вихідці з інших регіонів (Донбас, Київ, 
Львів) обійняли на Сумщині ключові контролюючі посади в 
міліції, прокуратурі та інших відомствах.  

Тенденція призначати очільниками області представників з 
інших регіонів була продовжена у березні 2020 р. Новим головою 
Сумської обласної державної адміністрації був призначений вій-
ськовий прокурор Харківського гарнізону Р. Грищенко. Першим 
заступником став С. Банніков, який до того працював його ж 
заступником на посаді військового прокурора Харківського 
гарнізону. 

Призначення голів районних державних адміністрацій супрово-
джувалися суперечностями упродовж усього періоду. Голова 
районної адміністрації був, згідно з законом, Представником Прези-
дента та голови ОДА в своєму районі. Відповідно, зміна Президента 
передбачала і зміну вертикалі виконавчої влади. Упродовж тривалого 
часу зміна Президента не завжди була підставою зміни очільників 
районів. Досить часто ця процедура тривала місяці, а то й роки. 
Єдиний випадок, коли згідно з Розпорядженням Президента України 
від 29 жовтня 1996 р. «Про призначення голів районних державних 
адміністрацій Сумської області»174 були призначені усі 18 очільників 
районів Сумської області. Подальші призначення і звільнення 
відбувалися по декілька разів за каденцію того чи іншого президента. 
Характерною особливістю для Сумської області було те, що 
призначені керівники, як і їхні заступники, були вихідцями зі свого 
району чи сусіднього. 
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Указом Президента України 9 липня 2019 р. були звільнені 
5 голів районних державних адміністрацій у Сумській області: Сум-
ської (Г. Дорошенко), Великописарівської (Г. Сіденко), Краснопіль-
ської (С. Хрупа), Охтирської (В. Супрун) та Глухівської (В. Сокол). 
23 грудня вийшли також розпорядження Президента України щодо 
звільнення ще трьох голів РДА: Білопільської (В. Верещагін), 
Кролевецької (О. Кучерявий) і Путивльської (М. Шульга). У 
розпорядженнях зазначено, що причиною припинення їхніх 
повноважень стало закінчення строку повноважень Президента 
України. Про призначення на ці посади відповідних розпоряджень 
у частині районів області досі немає. Отже, у липні 2019 р. були 
звільнені 8 з 18 керівників місцевих райдержадміністрацій. Станом 
на 15.04.2020 р. Сумська область була єдиною областю в Україні, 
де не було призначено жодного нового голови РДА. Лише 
наприкінці травня 2020 р. згідно з розпорядженням Президента 
України було призначено кілька голів РДА: Кролевецької райдер-
жадміністрації Н. Срібранець, яка працювала в Глухівському 
об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України; Краснопіль-
ської – Р. Сіренка, співробітника компанії Guala Closures Ukraine; 
Середино-Будської – В. Губенка, начальника юридичної служби 
КП «Глухівський тепловий район»; Великописарівської – 
С. Думчикова, тимчасово не працюючого; Тростянецької – 
В. Бурлаку; Недригайлівської – В. Діхтяра, підприємця175.  

Призначення на ключові посади в області відбувалися завдяки 
родинним зв’язкам, кумівству чи непотизму. Одним із найпотуж-
ніших братств однокласників в українській політиці було 
хоружівське. У 2005 р. начальником УМВС у Сумській області був 
призначений однокласник В. Ющенка – В. Горпинченко. Ще один 
вихідець з Хоружівки В. Сапсай став першим заступником голови 
обласної державної адміністрації. Він також був членом 
Політичної партії «Народний Союз „Наша Українаˮ» та головою її 
обласної організації. 
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Кандидатуру на посаду керівника управління майном обласної 
ради, який здійснював керівництво всіма комунальними закладами 
та підприємствами області, підбирали спільно голова ОДА 
М. Клочко і голова обласної ради В. Токар. Новим начальником 
управління майном обласної ради став близький товариш і 
соратник М. Клочка, керівник фракції БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» у 
обласній раді Д. Нагорний, який за часів головування М. Клочка в 
обласній раді очолював «Облагроліс» і з яким чинний голова ради 
В. Токар багато місяців виношував плани усунення голови 
обласної ради С. Салатенка176.	Таким чином, можна стверджувати, 
що	окремі представники регіональної політичної еліти Сумщини, 
формуючи підконтрольні собі внутрішньоелітні групи, використо-
вують дружні, сімейні і земляцькі стосунки. 

Варто зазначити, що такі стосунки у окремих представників 
регіональної політичної еліти Сумщини спостерігалися й на 
загальноукраїнському рівні. Зокрема, народний депутат України 
семи скликань А. Деркач, який народився у Дніпропетровську, 
закінчив Вищу школу КГБ, був сином екс-голови Державної 
митної служби (1995–1998) та СБУ (1998–2001) Л. Деркача, 
хрещеником Президента України Л. Кучми (1994–2005) та сватом 
Голови Верховної Ради В. Литвина (2002–2006, 2008–2012). Ця 
родинна близькість була одним із факторів постійного перебу-
вання А. Деркача у владі. При Л. Кучмі він був консультантом 
Президента України з зовнішньоекономічних питань, першим 
помічником Прем’єр-міністра України В. Пустовойтенка, а в 2006–
2007 рр. був президентом НАЕК «Енергоатом» та гендиректором 
«Укратомпрому». У 2011–2013 рр. очолював групу радників 
Прем’єр-міністра України177. Зі Сумською областю А. Деркача 
поєднував не лише мажоритарний округ №159, на якому він 
постійно балотувався у народні депутати України, починаючи з 
1998 р., а й те, що Сумщина «фактично перетворилася на 
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васальний наділ Деркача», оскільки він «спочатку на півночі, а 
зараз і в цілому по області, – впливає на всі розстановки та 
рішення»178. Зазначалося також, що «в Глухові всі ключові посади 
займають ставленики Деркача. На цій території Сумщини – 
локально у глухівському виборчому окрузі, де він завжди 
балотується на парламентських виборах, під нього побудована 
вертикаль влади»179. На момент місцевих виборів 2015 р. А. Дер-
кач був членом Партії «Воля народу», тому не випадково біль-
шість членів міськвиконкому та представників міської влади в 
Глухові балотувалася від цієї партії. В Сумській обласній раді 
VІІ скликання (2015–2020) найбільша депутатська фракція «Воля 
народу», яка пов’язана з А. Деркачем, суттєво впливала на прий-
няття рішень, для залучення додаткових коштів, а також призна-
чення осіб контрольованих ним територій на важливі посади, як, 
наприклад, на посаду голови «Держстандарт» у Сумській області. 
Понад те, народний депутат України створив незаконне 
воєнізоване формування «Р-7», яке набуло статусу територіальної 
громадської варти, а очолив його помічник В. П’ятигор180. 

У процесі президентської та парламентської виборчих кампа-
ній 2019 р. В. Бухарєв «став безальтернативним розпорядником 
області і провідником президентської волі»181, залишаючись у 
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181 Коломойцев А. Нова влада на Сумщині: Кого веде на керівні посади 
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команді ВО «Батьківщина». Сумська політична та адміністративна 
верхівка почала шукати виходи на В. Бухарєва, як нового політич-
ного патрона. Йшлося про те, що заступників та ключових керів-
ників підрозділів ОДА та інших органів виконавчої влади форму-
ватимуть з місцевих. Ці люди були, як писала преса, переважно з 
оточення В. Бухарєва – куми, родичі, колишні підлеглі чи якимось 
іншим чином пов’язані з ним особи182. Навіть почала з’являтися 
інформація про формування «лебединського гнізда»*. 

Окремого розгляду заслуговує призначення очільників 
силових структур області (Управління Служби безпеки України, 
Управління Міністерства внутрішніх справ України, Прокуратура 
та Управління Державної служби України надзвичайних ситуацій 
у Сумській області, Сумський прикордонний загін). З огляду на 
специфіку правоохоронних реформ, при кожній зміні влади 
представники прокуратури розширювали сфери свого впливу. 
Наприклад, призначений у січні 2015 р. сумський обласний 
прокурор В. Матвійчук, уродженець Сум, насамперед підпоряд-
кував собі залишки місцевих «тітушок» і легалізував їх, створивши 
Сумське відділення «Східного корпусу». Члени «Східного кор-
пусу» неодноразово влаштовували погроми на сесіях місцевих рад, 
били представників опозиції (йшлося не про Політичну Партію 
«Опозиційний блок», а про Політичну партію «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» і ВО «Батьківщина»), а також брали участь у рейдах на 
комерційні структури. Все це стало практично буденним явищем 
на Сумщині та відбувалося мало не щотижня183. Впливовість 
В. Матвійчука була настільки значною, що авторитетне видання 
«Антикор» писало про «сумську прокурорську республіку»**. У 
січні 2016 р. головою УМВС Сумщини було призначено 
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М. Лушпієнко, заступником – О. Григорова (друга дитинства 
кримінального авторитета С. Сємєннікова)184. Особливе місце у 
колі регіональної політичної еліти належить представникам 
силових структур області, які мають вагомий ресурс впливу на 
прийняття політичних рішень через відкриття кримінальних справ 
на опонентів, збір інформації про конкурентів, контроль над 
вуличними акціями тощо.  

Одним з чинників рекрутування регіональної політичної еліти 
було партійне середовище. Тривалий час домінуючу позицію в 
області займало ВО «Батьківщина». Очільником обласної партій-
ної організації був міський голова Сум О. Лисенко, який у партій-
ному середовищі пройшов шлях від першого заступника голови 
Зарічної районної в м. Суми партійної організації партії 
ВО «Батьківщина» (2007–2010 р.), керівника Зарічного районного 
в м. Суми виборчого штабу кандидата в Президенти України 
Ю. Тимошенко (2010), голови Сумської міської партійної орга-
нізації ВО «Батьківщина» (2010 – лютий 2012 р.) до голови Сум-
ської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» (з лютого 
2012 р.). Завдячуючи партійній кар’єрі, 27.02.2014 р. обраний 
секретарем Сумської міської ради, виконувачем обов’язки місько-
го голови, згодом, уперше в 2014 р., здобув перемогу на виборах 
міського голови і у 2015 р. її підтвердив185. Після місцевих виборів 
2015 р. більшість у Сумській міськраді також контролювалася 
ВО «Батьківщина», а посаду секретаря міської ради обіймав 
керівник міського осередку ВО «Батьківщина» А. Баранов. За 
підтримки народного депутата-мажоритарника від ВО «Батьків-
щина» В. Бухарєва (округ №162 з центром у місті Охтирка) 
міський голова О. Лисенко прагнув розширити свій вплив на 
обласну раду і провів на посаду голови Сумської обласної ради 
свого однопартійця С. Салатенка. 
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Належність до тієї чи іншої політичної партії відкривала шлях 
як у владні структури, так і бізнес-структури. Упродовж багатьох 
років керівником найбагатшого комунального підприємства у 
Сумах «Шляхрембуду», яке отримувало підряди від міської ради у 
великій кількості, був відомий у Сумах діяч О. Вегера, якому 
вдалося зберігати свою посаду під час каденцій кількох міських 
голів. О. Вегера був членом ВО «Батьківщина» та депутатом 
міської ради від цієї політсили, тісно співпрацював з мером 
О. Лисенком186. Перший заступник міського голови В. Войтенко 
був керівником сумської міської організації ВО «Батьківщина». 
Родина Войтенка володіла мережею супермаркетів та інших 
торгових точок у Сумах, а також намагалася поширити свій вплив 
на інші сфери місцевого бізнесу187. 

Перехід особи з однієї політичної партії також надавав 
можливість тривалий час перебувати у складі регіональної 
політичної еліти. Так, чинний нині голова обласної ради В. Токар 
у 2006 р. обирався в облраду від партії Блоку Юлії Тимошенко, у 
2010 р. – від Політичної партії «Фронт Змін», в 2015 р. – БПП 
«Солідарність». Наприкінці січня 2020 р. він очолив обласну 
організацію партії «Наш край». Таке рішення уже назвали сигна-
лом від місцевих еліт про початок виборів188. Доречно зазначити, 
що завдяки належності до тієї чи іншої політичної партії низка 
вихідців із Сумщини долучилася до регіональної політичної еліти. 

Середовищем формування регіональної еліти були бізнес-
структури. «Кланово-корпоративний розподіл влади успішно 
                                                            

186 Кандидат «під копірку»: Що за вчителька від Зеленського боротиметься з 
мастодонтами у Сумах. URL: https://www.depo.ua/ukr/politics/deputat-pid-kopirku-
chi-zmozhe-temna-konyachka-vid-ze-zasmutiti-politichnikh-mastodontiv-u-sumakh-
20190702987813 

187 Див. детальн.: Кандидат «під копірку»: Що за вчителька від Зеленського 
боротиметься з мастодонтами у Сумах. URL: https://www.depo.ua/ukr/politics/ 
deputat-pid-kopirku-chi-zmozhe-temna-konyachka-vid-ze-zasmutiti-politichnikh-
mastodontiv-u-sumakh-20190702987813 

188 Посилення «Нашого краю» головою Сумської облради – сигнал від 
місцевих еліт про початок виборів, – Карасьов. URL:   https://ukranews.com/ 
ua/news/680726-posylennya-nashogo-krayu-golovoyu-sumskoyi-oblrady-sygnal-vid-
mistsevyh-elit-pro-pochatok-vyboriv 
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працював у Сумській області з кінця 1990-х років»189. Завданням 
бізнес-еліти було знайти «спільну мову» з представниками влади з 
метою конвертації влади у власність, а власності – у ще більшу 
владу. Відбувалося формування та реалізація культури коопера-
тивної взаємодії за рахунок акумулювання та обміну ресурсами 
всередині мережі. Представники такої політичної еліти виявилися  
надзвичайно ефективними в досягненні власної мети, визначенні 
стратегії власного бізнесу, формулюванні і захисті власного 
інтересу. 

У середовищі бізнес-еліти існували бізнесові групи, які 
лобіювали власні інтереси через представників політично оформ-
лених команд, рідко беручи безпосередню участь у політичному 
процесі. Однак їхній вплив нерідко ставав вирішальним. До них 
належали передусім А. Єпіфанов, В. Лук’яненко, Є. Лапін, В. Бон-
дар, Г. Дашутін та ін.190. Ротації угруповань чи поповнення 
регіональних еліт зазвичай відбувалося через залучення особистих 
контактів, спільних бізнесових та інших інтересів. Часто такі 
ротації супроводжувалися конфліктами, здійснювався рух кадрів 
від одних команд до інших. 

Середовищем формування регіональних політичних еліт були 
і об’єднані злочинні угруповання (ОЗУ), діяльність їх ключових 
акторів була латентною і закритою. Рівень злочинності у Сумській 
області був завжди досить високим. Відомо, що сумський авто-
ритет С. Сємєнніков, який керував в обласному центрі чималим 
злочинним угрупованням, мав низку необхідних зв’язків у 
середовищі владних структур191. Ще одним діючим злодієм у 
законі був С. Лисенко (Льора), якому приписували «кришування» 
викрадень автомобілів, якого вважали досить справедливою та 
                                                            

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

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

191 Бойко О. Матвійчук Віталій Анатолійович – прокурор Сумської області? 
Чи хрещений батько нової мафії? URL: https://antikor.com.ua/articles/140319-
matvijchuk_vitalij_anatolijovich__prokuror_sumsjkoji_oblasti_chi_hreshchenij_batjko
_novoji_mafiji 
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щедрою у своїх колах людиною і який намагався, відповідно до 
свого статусу, завадити неконтрольованому розгулу злочинності в 
місті і не погоджувався із безкарною злочинністю влади192. 
Представники цих неформальних інститутів мали тісні зв’язки у 
владі та силових структурах, іноді диктували свої правила гри. 

Середовищем, з якого відбувається входження у регіональну 
політичну еліту, були засоби масової інформації та комунікації. 
Редактори сумських друкованих приватних видань тривалий час 
були їхніми власниками (або співвласниками): В. Федірко («Ваш 
шанс»), Є. Положій («Панорама») та І. Даниленко («Данкор»*)193. 
Найбільш впливовою, помітною й активною особистістю був 
Є. Положій, який свого часу (недовго) був членом виконкому 
міської ради.  

Представники влади мали у своїх руках потужні медіаресурси. 
Очільником ОДА Ю. Чмирем свого часу був створений сайт 
regionews.sumy.ua. Новий проєкт, який запустився 1 жовтня 
2014 р., – sumypost.com, як і сайт «Шостка.info», належить 
народному депутату України  І. Молотку. У липні 2014 р. було 
зареєстровано ТРК «TV-Ікс», власником якого став керівник 
фракції ВО «Батьківщина» у міській раді В. Шилов194. Директором 
телерадіокомпанії «АкадемТВ», яку опосередковано контролю-
вали А. Деркач і А. Єпіфанов, був М. Клочко195. Тобто, очільники 
медіаресурсів також входили до регіональної політичної еліти. 

                                                            
192 Бойко О. Матвійчук Віталій Анатолійович – прокурор Сумської області? 

Чи хрещений батько нової мафії? URL: https://antikor.com.ua/articles/140319-
matvijchuk_vitalij_anatolijovich__prokuror_sumsjkoji_oblasti_chi_hreshchenij_batjko
_novoji_mafiji. 

*  Через складну фінансову ситуацію газета «Данкор» з початку 2015 р. 
припинила виходити. 

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

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

195 Большая политика: Деркачу не хватает только города Сумы. URL:  
http://rama.com.ua/bolshaya-politika-derkachu-ne-hvataet-tolko-goroda-sumyi/ 
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Чинником оновлення регіональних еліт Сумської області були 
«революція на траві», «помаранчева революція» та Революція 
Гідності. У процесі «помаранчевої революції» сумський громад-
ський рух «Нічний дозор» (переважну більшість якого становили 
студенти) очолював керівник комп’ютерної фірми, а пізніше 
голова міста Суми Г. Мінаєв, який зумів переспрямувати рево-
люційну активність своїх підопічних у мирне творче русло, 
поступово перетворивши команду «революціонерів» на команду 
ефективних управлінців. Станом на 2010 р. за віковим показником 
міськвиконком міста Суми був одним із наймолодших в Україні196. 
Варто наголосити, що серед очільників міст та районів було 
досить багато молодих керівників. Значне оновлення відбулося і 
після Революції Гідності. 

«Пов’язаність спільною територією походження» була ваго-
мим чинником входження у регіональну політичну еліту. За 
останні десятиліття стало звичним пов’язувати певну територію з 
конкретними політичними діячами, представниками бізнес-
структур чи навіть кримінальних авторитетів, називаючи їх 
«князьками» чи «корольками» регіону, а територію – «вотчиною». 
Сумщина певний період асоціювалася з іменем голови обласної 
державної адміністрації В. Щербанем. Її навіть називали «вотчина 
Щербаня»197, а Глухів – уже багато років вотчина А. Деркача. 
«Територія походження» відіграла певну роль під час прези-
дентства В. Ющенка, під час формування команди заступників 
голови ОДА М. Лаврика. Враховувався попередній досвід спільної 
професійної діяльності з впливовими персонами, особиста 
відданість, зв’язки у владних та бізнес-структурах, земляцькі 
зв’язки та кровна спорідненість. 

Економічна вага/впливовість виступала чинником входження 
у регіональну політичну еліту Сумської області. У рамках проєкту 
                                                            

196 Бондаренко В. Молодіжне перезавантаження. URL: https://dt.ua/ 
SOCIETY/molodizhne_perezavantazhennya.html  

197 Кожушок А. Вотчина Щербаня не додає податків. URL: 
http://postup.brama.com/usual.php?what=11595 
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з вивчення регіональних еліт видання «Коментарі» вперше у 
2008 р. назвало найбагатших жителів Сумщини. До рейтингу 
увійшли: В Лук’яненко-старший и В. Лук’яненко-молодший, 
дохід $124 млн, Г. Дашутін – $ 96 млн, Є. Лапін (89 млн), І. Ріш-
няк (63 млн), М. Полілуй (54 млн), В. Щербань (48 млн), Л. Руда-
кова (48 млн), Н. Дорошенко і В. Гордієнко (39 млн), А. Єпіфа-
нов (23 млн)198. В. Лук’яненко-старший багато років керував 
ВАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання 
ім. Фрунзе» (найбільший в СНД виробник обладнання для газо-
компресорних станцій; дохід за 2006 р. становив 1,6 млрд грн), 
контроль над яким здійснював К. Григоришин199. В. Лук’яненко-
молодший керував російським представництвом ВАТ (до 50% 
продукції підприємства експортувалося у Росію). Г. Дашутін кон-
тролював концерн «Укрросметал», у який входили ВАТ «Полтав-
ський турбомеханічний завод», сумське ВАТ «НВАТ ВНДІ 
компресормаш» (виробництво компресорних установок і розробка 
технологій у компресоробудуванні), ВАТ «Глухівський завод 
«Електропанель», сумське ЗАТ «Укрросметал» (будівництво 
житлових будинків, адміністративних і виробничих споруд), ЗАТ 
«АТП «Укрространс» (вантажні перевезення територією України, 
країн СНД і Балтії), ТОВ «Видавництво «Слобожанщина» 
(поліграфічні послуги) і студія «Стиль «Тіффані» (виробництво 
художніх виробів)200. Є. Лапін був багаторічним головою 
правління ВАТ «Сумихімпром» (великий виробник фосфорних 
мінеральних добрив; дохід за 2007 р. склав 0,9 млрд грн). 
Утримував баскетбольний клуб суперліги «Сумихімпром». Глава 
НАК «Хліб України» І. Рішняк контролював торговий дім 
«Сумизернопром», благодійний фонд «Соціальні ініціативи» в 
Києві, ТОВ «Хлібний дар». Основним акціонером агрокомпанії 

                                                            
198 Ивченко В., Гончарук Н. Богатые засветились. Обнародован рейтинг 

самых состоятельных людей Сумщины. URL: http://www.dancor.sumy. 
ua/articles/community/36026 

199 Там само.	
200 Там само. 
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«ЮВС» був М. Полілуй, який мав в області 22 тис. га під 
цукровими буряками, два цукрозаводи. В. Щербань очолював 
наглядові ради контрольованих ним Сумського м’ясокомбінату і 
Сумського фарфорового заводу та здійснював контроль над 
Охтирським конезаводом. Л. Рудакова була ексспівзасновницею 
ВАТ «Шосткінський міський молочний комбінат» (ТМ «Білі 
береги», «Шостка»). Г. Дорошенко та В. Гордієнко були співвлас-
никами концерну «Демпург», до складу якого входила низка 
дрібних підприємств області: машинобудівний завод в Тростянці, 
Сумський завод гумотехнічних виробів, завод газогенераторів 
«Темп» у Лебедині, Михайлівський завод легких вогнетривів, 
агрофірма, митно-брокерська компанія. А. Єпіфанов до 1999 р. 
володів обласною торговельною мережею та автозаправками, 
пізніше інфраструктурою, пов’язаною з академією – легкоатлетич-
ний манеж, готель, обласний телеканал «Академікс».  

Економічну вагу у регіоні названі представники бізнес-
структур вдало поєднували з участю у політичному житті країни і 
Сумської області. Зокрема, Г. Дашутін був народним депутатом ІV 
(мажоритарний округ у Сумській обл.), Є. Лапін – народним 
депутатом України ІV (мажоритарний округ у Сумській обл.) і V 
(№ 135 у списку ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІї «ПАРТІЇ РЕГІОНІВ») 
скликань.	 Депутатом Сумської обласної ради від БЮТ був 
М. Полілуй, а А. Єпіфанов – контролював фракцію Політичної 
парії «Наша Україна» в міській раді. 

Чинником входження до регіональної політичної еліти 
Сумщини представників сусідніх держав було пограниччя та 
бізнес-інтереси, оскільки Сумська область мала державний кордон 
з Російською Федерацією довжиною 298 км. Зокрема, власниками 
й очільниками великих підприємств Сумської області були 
громадяни Російської Федерації. Так, публічне акціонерне това-
риство «Сумський завод насосного та енергетичного машинобу-
дування „Насосенергомашˮ було найбільшим підприємством 
холдингу російської групи «Гідравлічні Машини та Системи». 

Головою правління акціонерного товариства був громадянин РФ 
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В. Ямбуренко201. Свеський насосний завод у Сумській області був 
частиною промислово-інвестиційної групи Aurum Group, який 
належить родині колишнього міністра оборони України П. Лебе-
дєва, засновницею була його донька громадянка Росії А. Лебедєва. 
Цей завод і досі забезпечував обладнанням оборонні підприємства 
у Росії*. Кіпрська United Company Rusal Silicon Limited («дочка» 
компанії одіозного олігарха, друга В. Путіна О. Дерипаски 
«Русал») із 2011 р. була власником українського ТОВ «Глухівський 
кар’єр кварцитів», де видобувають з надр України кварцит, який 
постачають у Росію. Засновником сумського «Заводу обважнених 
бурильних та ведучих труб» є кіпрська «Стремвол Холдінгс 
Лімітед»**, а кінцевими бенефіціарами через неї – В. Лук’яненко з 
Росії та М. Марков з Болгарії, відомий як юрист К. Григоришина202. 
Такі факти були свідченням наявності координаційних центрів чи 
«вузлів», які представляли інтереси і ресурси російських олігархів, 
використовуючи принципи формальної і неформальної комунікації, 
розвиток горизонтальних зв’язків з представниками влади. 

Реформа місцевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні, тобто децентралізація, яку розглядають як 

                                                            
201 Литовченко Д. Владимир Ямбуренко: «В будущее смотрим с 

оптимизмом». URL: http://rama.com.ua/vladimir-yamburenko-v-budushhee-smotrim-
s-optimizmom/ 

* Згідно з даними державних закупівель Росії, Свеський насосний завод, 
починаючи з 2015 р., експортував своїм офіційним дилерам у Росії обладнання на 
суму майже 200 млн рублів, яке потім постачали на федеральні порохові заводи. 
Кінцевими споживачами продукції Свеського насосного заводу виявилися 
Казанський державний пороховий завод, Тамбовський пороховий завод та 
Пермський пороховий завод, які виробляють складові для таких систем 
озброєння, як «Град» і «Смерч». (Див. детальніше: «Схеми»: завод родини 
ексміністра оборони Лебедєва працює на російську оборонку. URL: 
https://glavcom.ua/economics/finances/shemi-zavod-rodini-eksministra-oboroni-
lebedjeva-pracyuje-na-rosiysku-oboronku-643225.html 

** У 2017 р. К. Григоришин контролював 51% «Стремвол Холдінгс 
Лімітед», решта належала В. Лук’яненку і В. Новінському. 

202 Доки «Фрунзе» не платить зарплату, інший завод Лук’яненка–
Григоришина продає труби на 117 мільйонів. URL: http://sumy.today/doky-frunze-
ne-platyt-zarplatu-inshyy-zavod-lukyanenka-grygoryshyna-prodaye-truby-na-117-milyoniv 
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«інкубатор нової політичної еліти», стала ще одним чинником 
формування нових регіональних політичних еліт. Водночас існує 
небезпека того, що нинішні місцеві еліти можуть скористатися 
децентралізацією у власних інтересах і не дати можливості 
приходу до влади нових еліт. 

З’ясувавши питання «хто є елітою?» та «звідки вона 
береться?», логічним буде відповісти й на питання «скільки є еліт 
у Сумській області?». Проведений аналіз дає підстави твердити, 
що кількість регіональної політичної еліти Сумщини не велика. За 
результатами дослідження видання «Деловая столица» (2019) «Хто 
керує країною: 465 осіб роблять регіональну політику» до 
регіональної політичної еліти Сумщини входили 15 осіб. Серед 
них: народний депутат України, бізнесмен, неформальний лідер 
Сумщини А. Деркач, колишній голова обласної державної 
адміністрації М. Клочко. Третю позицію зайняв міський голова 
Сум, член ВО «Батьківщина» О. Лисенко. Народний депутат 
України восьмого скликання, керівник виборчого штабу на 
Сумщині від ВО «Батьківщина» та неформальний лідер виборчої 
кампанії В. Зеленського та ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА 
НАРОДУ» В. Бухарєв отримав четвертий номер. Ще один народ-
ний депутат України VІІІ скликання О. Медуниця посів п’яту 
позицію. До рейтингу також увійшли генеральний прокурор 
області В. Матвійчук; колишній голова ОДА, підприємець М. Лав-
рик, колишній багатолітній очільник області А. Єпіфанов, кримі-
нальний авторитет С. Лисенко; близький до А. Деркача депутат 
обласної ради, керівник фракції «Воля народу» О. Бояринцев; 
народний депутат України VІІ, VІІІ та ІХ скликань, близький до 
А. Деркача, І. Молоток, а також керівники двох найбільших 
підприємств області, підконтрольних російському олігарху К. Гри-
горишину і Д. Фірташу, – генеральний директор ПАО «Сумське 
науково-виробниче об’єднання» О. Цимбал і голова правління 
ПАО «Сумихімпром» І. Лазакович. Завершує рейтинг секретар 
міської ради, член ВО «Батьківщина» А. Баранов203. Таким чином, 

                                                            
203 Коломойцев А.  Кто управляет страной: 465 человек, делающих 

региональную политику. URL:  https://www.dsnews.ua/static/longread/page171748. 
html#rec5513471 
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можемо стверджувати, що до мережі регіональної політичної еліти 
Сумщини входять представники як формальних, так і нефор-
мальних інститутів, які пов’язані між собою тісними 
взаємозв’язками. 

Проведений нами аналіз регіональної політичної еліти 
Сумщини дозволяє твердити, що її кількість коливається у межах 
450–500 осіб, які впливають на прийняття політичних рішень у 
регіоні. Потрапляння у регіональну політичну еліту давало 
можливість зберігати цей статус упродовж тривалого часу. Тобто, 
оновлення регіональної еліти відбувалося повільно і нерегулярно. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що проведений аналіз дає 
підстави серед особливостей формування/оновлення регіональної 
політичної еліти Сумщини відзначити такі: 

–  регіональна політична еліта Сумщини була домінуючою 
меншістю у складі регіонального співтовариства, яка фактично 
приймала стратегічні рішення і визначала вектор розвитку регіону 
(ухвалюючи обласні стратегії, програми розвитку регіону); 

– домінування неформальних чинників оновлення еліт та їх 
непублічний характер, застосування принципу лояльності, спіль-
ність політико-економічних інтересів, родинні та / або земляцькі 
зв’язки, досвід спільної діяльності з першими особами регіону; 

–  одним з чинників входження в регіональну політичну 
еліту Сумщини, як і раніше, залишається принцип призначень, 
здійснення якого призводить до того, що одні й ті самі люди 
послідовно обіймають різні посади в органах представницької та 
виконавчої влади області; 

– провідними чинниками формування/оновлення регіональної 
політичної еліти Сумщини були вибори в органи влади, 
середовище бізнес-структур та політичних партій; 

–  переважна більшість регіональної політичної еліти Сум-
щини потрапляла  у владу завдяки неформальним, дієвим зв’язкам 
у владних та бізнес-структурах: знайомству, протекціям, рекомен-
даціям, попередньому досвіді спільної професійної діяльності з 
впливовими персонами, особистій відданості; 

–  земляцькі зв’язки, кровна спорідненість, спільність со-
ціального походження відігравали важливу роль для призначення 
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на посади; представники регіональної політичної еліти Сумщини у 
переважній більшості були уродженцями регіону; 

– спостерігалося входження представників бізнесу в 
структури регіональної влади або, навпаки, перехід колишніх 
посадових осіб органів державної влади до активної підприєм-
ницької діяльності, або ж обіймання ними високих керівних посад 
у бізнес-структурах, що сприяло переливанню по горизонталі та 
вертикалі, не випадаючи зі складу еліти, давало змогу постійно, 
перебувати в колі еліти Сумщини; 

–  близькість кордону з Російською Федерацією і наявність у 
Сумській області стратегічних підприємств, якими володіють або в 
управлінні яких знаходилися підприємства громадян Росії і 
справляли вплив на прийняття стратегічних рішень. 
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ПОЛІТИЧНІ ІДЕНТИЧНОСТІ Й ЦІННІСНІ 
ОРІЄНТИРИ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ 

 
Упродовж майже тридцятирічного існування Української 

держави політична еліта змінювала ідентичності і, відповідно, 
цінності. Це багатоаспектне питання (у поєднанні з численними 
дотичними) постійно викликало і викликає інтерес у дослідників 
(див., наприклад, здійснений свого часу авторкою огляд літератури 
щодо проблеми ідентичностей204, а крім того – нові обговорення205 
й дослідження проблематики, проведені науковцями в останні 
роки, і, зокрема, такими авторами, як М. Мінаков206, О. Гнатюк, 
В. Єрмоленко, Є. Захаров, Й. Зісельс, І. Козловський, М. Марино-
вич, І. Юхновський, Я. Яцків – учасниками Ініціативної групи 
«Першого грудня»207 та ін.). Утім, питання ідентичностей і цін-
ностей політичної еліти в Україні залишається малодослідженим, 
що й актуалізує, з-поміж іншого, необхідність його вивчення у 
мінливих реаліях сьогодення. Тож мета цього дослідження – 
з’ясувати, ким народжувалися (з якими ідентитетами) і яких 
ідентичностей набували представники української політичної 
еліти; під дією яких чинників відбувалася зміна їх ідентичностей 
(у т. ч. політичних) і, відповідно, політичних цінностей у період 
1990–2019 рр.  

У період перших років функціонування незалежної Україн-
ської держави представники еліти, як відомо, були переважно 
вихідцями із партноменклатури, «директорів-господарників», які 
виступали своєрідним уособленням «передових загонів робітників, 
селян і трудової інтелігенції». Крім «цензу походження» 

                                                            
204 Кармазіна М. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада 

Донецька. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. С. 28–32.  
205 Майбутнє еліт або еліти майбутнього: провідні інтелектуали обговорили 

проблему української еліти. URL: http://uamoderna.com/event/future-elites-discussion  
206  Михайло Мінаков: «Вибір майбутнього – у руках еліти». URL:  

http://interns.org.ua/content/myhaylo-minakov-vybir-maybutnogo-u-rukah-elity   
207 Ініціативна група «Першого грудня»: До політичних еліт України. URL:  

https://www.radiosvoboda.org/a/30418124.html  
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(ідентитету походження), ця «постсовєтська еліта» в Україні (зок-
рема – обрані народними депутатами Верховної Ради УРСР) 
відповідала низці інших встановлених попередньою владою 
критеріїв, дотримувалася у своїй більшості певних ідеологічних 
настанов і мала, відповідно, – узвичаєні політичні орієнтири тощо. 
Тож на початку 1990-х років спектр ідентичностей людей, які, 
засідаючи у Верховній Раді України, спочатку лише сприяли 
реалізації політики, виробленої у Москві, а з кінця 1991 р. перетво-
рилися на суб’єктів політики і мали трансформувати інститут 
Верховної Ради УРСР в український парламент, щоб почати 
самостійно приймати політичні рішення щодо своїх власних доль і 
долі усієї країни (чи впливати на їхнє прийняття), був нешироким, 
і ці ідентичності значною мірою були зумовлені і нівельовані 
«совєтським минулим» (зокрема, ідеологічними і поведінковими 
політичними стереотипами).  

Підстави для таких тверджень забезпечує, приміром, аналіз 
складу народних депутатів у Верховній Раді України І (ХІІ – 
«українського совєтського») скликання (1990–1994)208, який допо-
магає виокремити у депутатському корпусі групи за певними 
ідентифікаційними критеріями: етнічним та соціальним похо-
дженням, освітою та спеціальністю, партійністю і, відповідно, 
політичними орієнтаціями тощо.  

Так, переважна кількість депутатів (із 475 осіб, яким вдалося 
володіти депутатськими мандатами у період 1990–1994 рр.) була 
українцями – понад 350 осіб, близько 100 осіб – росіянами, по 
5 осіб заявляли свою національність як білоруси і євреї. Серед 
депутатів було по одній персоні, які зазначили себе представ-
никами інших національностей – адигеєць, болгарин, вірменин, 
німець. Візьмемо на замітку два моменти: перший – до Верховної 
Ради УРСР у 1990 р. не увійшло жодного кримського татарина; 
другий – окремий феномен у Раді уособлювала група осіб, щодо 
національності яких інформація не була зафіксованою, тобто 

                                                            
208 Верховна Рада України дванадцятого скликання. 1990 –1994 роки. Київ: 

Видавництво «Кий», 1998. С.141–386.  
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феномен (і своєрідний ідентитет) «людей без національності», 
чиєю небезінтересною відмітною рисою було перебування на 
високих посадах. Зокрема, бракує інформації щодо національності 
колишнього першого секретаря ЦК КПУ С. Гуренка, першого 
заступника міністра внутрішніх справ УРСР В. Дурдинця, майбут-
нього заступника міністра Кабінету Міністрів України (з 1995 р.) 
А. Толстоухова, керівника – з 1994 р. – управління з питань 
територій Адміністрації Президента України та першого заступ-
ника голови АПУ (з 1995 р.) В. Яцуби, заступника головного 
редактора журналу «Вітчизна» В. Яворівського та ін.). При цьому 
у близько 400 народних обранців (незалежно від національності) 
місцем народження зазначалася Україна, понад 50 осіб народилися 
у різних регіонах РРФСР, від 1 до 4 осіб місцями свого 
народження вказали такі території, як Аджарська та Башкирська 
АРСР (по 1 особі), Азербайджанська (1), Білоруська (4), Грузин-
ська (3), Казахська (3), Молдавська (2), Туркменська (1) та Узбець-
ка (2) «совєтські соціалістичні республіки». Крім того, Німецьку 
Демократичну Республіку місцем свого народження вказав 
1 депутат, а Польщу – 3.  

Безпосередніми місцями народження кожного народного 
депутата – «малими батьківщинами» – зазначалися не тільки села, 
міста й містечка в українських регіонах, не лише російські 
«станицы» чи воєводства Польщі, але й, наприклад, «радгосп імені 
Паризької Комуни» (місце народження колишнього першого 
заступника голови Держагропрому УРСР, міністра, першого 
заступника міністра сільського господарства України В. Сит-
ника)209. Тобто, до Верховної Ради України зразка 1990 р., що 
постала в умовах функціонування специфічної мажоритарної 
системи – без можливості альтернативного вибору (для виборців), 
увійшли представники з найрізноманітніших регіонів СРСР. 

Окремий важливий момент: на офіційному вебпорталі Вер-
ховної Ради України й у книзі «Верховна Рада України 

                                                            
209 Верховна Рада України дванадцятого скликання. 1990 –1994 роки. Київ: 

Видавництво «Кий», 1998. С. 333. 
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дванадцятого скликання. 1990 –1994 роки» (Київ, 1998) інфор-
мація щодо того чи іншого депутата взята, найбільш ймовірно, з 
його власноруч поданих даних, і цим даним характерне 
різночитання з даними, розміщеними на інших ресурсах. Зокрема, 
на вебпорталі Верховної Ради України й у згаданій книзі місцем 
народження В. Яворівського вказано с. Теклівці Крижопільського 
району Вінницької області, натомість у Вікіпедії у статті «Яворів-
ський Володимир Олександрович» місцем народження письмен-
ника зазначено село Теклівка, яке, як уточнено, у 1942 р. «входило 
до складу Трансністрії – провінції Королівства Румунія». Таким 
чином, можна припустити, що за тих чи інших обставин 
особистість не прагнула абсолютно чітко окреслити межі свого 
ідентитету «місце народження», виокремити у своїй біографії 
«королівське підданство» чи ін. і, по можливості, уникала надання 
абсолютно точної інформації щодо себе чи свідомо «оновлювала» 
свою громадянську належність, користуючись адміністративним 
поділом, чинним на 1990 р. 

За соціальним походженням більшість обранців походила із 
селянських сімей (209), трохи менше – з родин робітників (150 
осіб), значно менше – із родин службовців – 113 (у т. ч. вій-
ськовослужбовців – 21 чол.). 

Рівень освіти депутатського корпусу був доволі високим: 
лише кілька з депутатів мали середню, середню спеціальну чи 
незакінчену вищу освіту (як, наприклад, відомий письменник 
І. Драч). Решта, хоча й починала свою біографію як колгоспники 
(наприклад, депутат О. Коцюба), слюсарі (Я. Аптер), тока-
рі (Г. Асеєв), швачки (Р. Богатирьова), водії (П. Лазаренко) чи були 
«робітником рибкомбінату» (як Г. Архіпова), – мали вищу освіту. 
Найбільш поширеними спеціальностями, здобутими свого часу 
майбутніми депутатами, були такі, як: інженер (-радіоелектронник, 
-шахтобудівник, -будівельник, суднобудівельник, -механік, -техно-
лог, -гірник, -судноводій і т. п.) чи фахівець у галузі сільського 
господарства. Значно менше було юристів, учителів, лікарів, 
журналістів та ін. Була серед народних обранців і незначна 
кількість кандидатів і докторів наук, академіків.  
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Характерним було й те, що приблизно четверта частина 
депутатів мала специфічне доповнення до здобутого фаху – 
закінчили такі заклади, як Вища партійна школа при ЦК КПУ, 
Військово-політична академія імені В. Леніна, Академія суспіль-
них наук при ЦК КПРС, Військова академія Генштабу ЗС СРСР, 
Академія МВС СРСР тощо, які виконували як функцію своєрідних 
соціально-політичних ліфтів для особи, так і були маркерами 
(ідентитетами) її однозначно «совєтського духу».  

Показово, що посади, з яких претенденти йшли балотуватися 
у народні депутати (попри здобутий фах), були високими: 
директори, різного роду «керівники» й «завідувачі», «головні» й 
«заступники головних», члени й очільники районних та обласних 
рад, виконавчих комітетів, члени чи секретарі міськкомів, райко-
мів, обкомів КПРС. Лише в спорадичних випадках низка осіб, які 
не мали вищої освіти, ставала депутатами з якісно інших посад: 
«горновий доменної печі» (В. Бадов), «гірничий робітник очисного 
вибою шахти» (В. Головач), «машиніст локомотиву» (Ю. Головко), 
«завідувач автогаражем» (І. Гринчук), «водій» (М. Дзюба) тощо. 

Безумовна більшість осіб, обраних у 1990 р. до Верховної 
Ради УРСР, була членами КПРС, чий партійний стаж нараховував 
у 1990 р. по кілька десятиліть (з 1948 р. – у С. Дорогунцова, з 
1950 р. – у М. Артеменка, Г. Ванєєва, з 1953 р. – у В. Бондаренка). 
Утім, траплялися особи, які декларували свою участь у Народному 
Русі України (що згодом став політичною партією), Українській 
Республіканській партії (зареєстрована Мін’юстом України у 
1990), Партії державного відродження України (діяла у 1990 – 
1996), Демократичної партії України (зареєстрована Мін’юстом 
України у 1991) тощо.    

Таким чином, ідентичності людей, які приймали політичні 
рішення у 1990–1994 р., визначалися «типовими біографіями». 
«Типовість», власне, зумовлювалася типовими (з мінімальними 
відмінностями – «фронтовик», «афганець», «чорнобилець», закінчив 
ВПШ чи військово-політичний та ін. заклад, обирався депутатом 
Верховної Ради СРСР тощо) алгоритмами розбудови кар’єри:  

– робітник/робітниця, колгоспник – студент – член КПРС – 
просування кар’єрними сходами до позиції «керівник», «дирек-
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тор», «начальник/заступник начальника» – депутат (наприклад, 
Я. Аптер, В. Євтухов); 

– робітник/робітниця, колгоспник – студент – член КПРС – 
просування кар’єрними сходами у комсомольській та партійній 
сфері – депутат (напр., Г. Архіпова); 

– учень профтехучилища – служба в армії – член КПРС – військо-
вий навчальний заклад/курси підготовки політпрацівників – війсь-
кова/військово-політична кар’єра – депутат (напр., Ю. Бабанський);  

– робітник/робітниця, колгоспник – парторг/член райкому чи 
обкому – депутат (напр., І. Гринчук, П. Лебедик, В. Мартинчук);  

– студент – член КПРС – кар’єра у сфері відповідно до 
здобутої спеціальності – вихід на всесоюзний рівень – депутат 
(наприклад, Р. Лубківський, Д. Павличко, В. Яворівський)  

– студент – кар’єра у сфері відповідно до здобутої спеціаль-
ності –дисидент, відбув ув’язнення 1–3 рази – безробіт-
ний/робітник/ робота за фахом – депутат (Г. Алтунян, Б. Горинь, 
М. Горинь, Л. Лук’яненко, В. Чорновіл).  

Таким чином, потрапити до «совєтського елітарного полі-
тичного середовища» можна було, найперше, скориставшись 
соціальними ліфтами, що пропонувалися тогочасною державою, 
основними серед яких було членство в КПРС, яке уможливлювало 
подальше кар’єрне зростання; значні переваги мали особи з вищою 
освітою, додатковим «бонусом» для яких було не лише навчання у 
ВПШ, Академії суспільних наук та ін., але й робота у всесоюзних 
організаціях (наприклад, секретарювання у Спілці письменників 
СРСР), обрання до Верховної Ради СРСР та ін.  

Тож, основними «совєтськими ідентитетами» людей, яким 
правляча партія довіряла реалізовувати політику в УРСР у 1990 р., 
були: робітник, селянин, службовець; «фронтовик», «афганець», 
«чорнобилець»; переважно – член КПРС, але й (як наслідок 
перебудовчих процесів, що розпочалися в СРСР з 1980 р.) – член 
нових українських партій (наприклад, УРП, засновник якої 
Л. Лук’яненко був ув’язнений за створення у 1959 р. підпільної 
«Української робочо-селянської спілки»); особа з різнопрофільною 
вищою освітою, спорадично – зі середньою, середньою спеціаль-
ною, незакінченою вищою освітою, слухач/студент вищих 



124          Регіональні політичні еліти в Україні   

партійних/військово-політичних та ін. закладів УРСР чи СРСР; 
ексдисидент. Саме такі люди виявилися спроможними у серпні 
1991 р. обґрунтувати і відстояти основну політичну цінність для 
кожного українця: державну незалежність, проголосувавши свого 
часу за постанову «Про проголошення незалежності України». 

Якщо звернутися до облікових карток (розміщених на вебпор-
талі парламенту) осіб, які були обрані до Верховної Ради ІІ (ХІІІ) 
скликання, то очевидними стають зміни в інформуванні 
громадськості щодо біографічних даних (а отже, й ідентитетів) 
їхніх обранців, оскільки облікові картки вже не містили даних 
щодо соціального походження депутатів. Утім, у них і далі фіксу-
вали інформацію щодо розташування та номер виборчого округу 
переможця, дату народження, національність, освіту, професію, 
посаду й останнє місце роботи, членство у партіях, дані щодо 
вчених ступенів і звань та відомості щодо попереднього обрання 
до Верховної Ради України.  

Аналіз наявних ідентитетів дозволяє дійти висновку, що склад 
Верховної Ради ІІ (ХІІІ) скликання, цього по-своєму першого 
українського парламенту (обраний в умовах політичної незалеж-
ності Української держави), зазнав певних якісних змін:  

– кардинально оновився, оскільки 373 особи (із 436, які були 
депутатами у період другого скликання) увійшли до Верховної 
Ради України вперше і, відповідно, 63 – вдруге. Тобто склад 
парламенту оновився трохи більше ніж на 85%. Тож, з одного 
боку, лише кожен 6,92-й депутат (14,45%) мав попередній 
парламентський досвід роботи, а з іншого – ці депутати були 
своєрідною «совєтською стигмою» вищого законодавчого органу 
вже незалежної країни;  

– Верховна Рада України стала більш розмаїтою (порівняно зі 
своєю попередницею) у етнічному сенсі: у парламенті були пред-
ставлені 13 національностей: українці (327), росіяни (82), євреї (6), 
білоруси (2), болгари (2), адигейці (1), караїми (1), молдавани (1), 
німці (1), поляки (2), румуни (1), угорці (1), чуваші (1). Національ-
ність кількох осіб не була зазначена в обліковій картці парламенту 
(зокрема, Ю. Кармазіна, П. Осадчука, Ю. Тимошенко та ін.); 
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– ступінь освіченості парламентарів залишався досить 
високим: вищу освіту мали 416 осіб; незакінчену вищу – 4; 
середню спеціальну – 7; загальну середню – 7. Двоє осіб не 
зазначили наявність освіти (як свідчили картки обліку депутатів). 
Тобто, 95,41% представників законодавчої еліти мали вищу освіту 
(вище проаналізовані ідентитети будуть корисними в ході 
порівняння з аналогічними ідентитеми Верховної Ради України 
ІХ скликання, обраної у 2019 р.); 

– як і в попередньому скликанні Верховної Ради України, 
превалююча кількість парламентарів (без урахування 63 осіб, що 
вдруге стали парламентарями) до обрання посідали посади – 
«голова/заступник голови», «голова колгоспу/директор радгоспу», 
«голова правління агрофірми», «директор» (зокрема, О. Панасов-
ський – директор Вуглегірської ДРЕС; М. Поживанов – директор 
малого підприємства «Азовтехна», Ю. Тимошенко – генеральний 
директор об’єднання «Єдині енергетичні системи України» та ін.), 
«президент», «начальник» (залізниць, контрольно-ревізійних 
управлінь) та ін. Утім, не всі «начальники» чи «президенти» мали 
вищу освіту. Так, лише середню спеціальну освіту мали, приміром, 
президент корпорації «Республіка» І. Бакай та начальник штабу 
цивільної оборони міста Красноармійська М. Заварзін;  

– невелика кількість парламентарів зазначала свої попередні 
посади, як «учитель» (Р. Безсмертний, К. Самойлик, П. Степанов, 
С. Чейпеш та ін.), «директор школи» (Є. Красняков), «аспірант» 
(В. Чемерис), «асистент кафедри» (зокрема, І. Попеску), «викла-
дач» (А. Юрковський, В. Юрковський), «доцент» (В. Альошин, 
С. Гмиря, Н. Карпачова, О. Карпов, В. Шибко та ін.), «завідувач 
кафедри» (В. Буткевич, Л. Глухівський, Т. Кияк, В. Костицький, 
Н. Марковська та ін.), «декан» (у т. ч. В. Ковтунець, М. Костиць-
кий, М. Чечетов), «ректор/проректор» (О. Степанов, В. Яблонсь-
кий), «науковий співробітник» (В. Алексєєв, Г. Демян, В. Стрето-
вич та ін.), «студент» (А. Звонарж), «докторант» (І. Білас, С. Дра-
гомарецький), «директор академічного інституту» (В. Семиноженко, 
В. Сторіжко та ін.). Серед народних обранців були й такі фахівці, як 
«лікар» (С. Пасько), «редактор/працівник газети» (О. Вітович, 
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С. Ткаченко, Г. Угаров, В. Шевченко), «юрист» (В. Євдокимов), 
«суддя» (Ю. Кармазін, В. Півторак), «адвокат» (О. Матковський, 
В. Медведчук, Б. Райковський та ін.), «прокурор» (приміром, 
Г. Васильєв – прокурор Донецької області, Г. Старовойтова – 
прокурор міста Красноперекопська та ін.). Кілька осіб попереднім 
місцем роботи вказали структури СБУ (М. Карнаух, Г. Омель-
ченко, М. Петренко, С. Сінченко, О. Черноусенко), військову 
розвідку (О. Скіпальський) чи міліцію (наприклад, О. Бандурка, 
А. Єрмак, О. Жир). Ці характеристики однозначно свідчили про 
відкритість власне українського парламенту не лише для числен-
них «партійних інженерів», а й для інших представників того 
прошарку осіб, яких у совєтський час називали «інтелігенцією» і 
для яких входження у владу ставало можливим тільки у разі 
повного набору інших (крім освіти) ідентитетів (зокрема, як 
вказувалося вище, – членства в КПРС, перебування на 
комсомольських і партійних посадах тощо);  

– прикметною особливістю Верховної Ради України, обраної у 
1994 р., став не тільки «похід у владу інтелігенції», але й голів 
колгоспів, радгоспів та агрофірм. Їх, за моїми підрахунками, 
увійшло до парламенту 11,45 % (близько 50 осіб), що також 
свідчило про нову соціально-політичну дійсність у країні;  

– кількість робітників у парламенті, як і в попередній час, 
залишалася незначною – менше 10 чоловік. Серед народних депу-
татів було кілька осіб «тимчасово непрацюючих» (С. Аксененко, 
А. Кондратюк та ін.) чи «пенсіонерів» (Л. Лук’яненко); 

– вибори засвідчили надзвичайну привабливість законо-
давчого органу не лише для «політичного діяча» (як назвав себе 
експрезидент) Л. Кравчука, Голови Верховної Ради України 
І. Плюща та його першого заступника В. Дурдинця, але й інших 
персон, які у попередній час обіймали найвищі державні пости і 
посади у структурах виконавчої влади, серед яких були Прем’єр-
міністр України Є. Марчук; віцепрем’єр-міністр України М. Жу-
линський; віцепрем’єр-міністр України В. Ландик; Прем’єр-
міністр Уряду Автономної Республіки Крим А. Франчук; 
виконувач обов’язки Прем’єр-міністра України Ю. Звягільський; 
міністр фінансів України П. Германчук; міністр охорони здоров’я 
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Ю. Спіженко; міністр економіки Р. Шпек; міністр промисловості 
А. Голубченко; міністр сільського господарства та продовольства 
України Ю. Карасик та 3 заступники міністра – А. Засуха, 
М. Парасунько та В. Яковенко; міністр охорони навколишнього 
середовища Ю. Костенко; перший заступник та заступник міністра 
зовнішніх економічних зв’язків України, відповідно, В. Гладуш та 
А. Раханський; перший заступник міністра внутрішніх справ 
України В. Недригайло; заступник міністра економіки В. Кальник; 
заступник міністра транспорту Ю. Крук, заступник міністра енер-
гетики та електрифікації І. Магда та ін. Тобто можна твердити, що 
особи, які у попередній час мали владу, не збиралися від неї 
відмовлятися; 

– чимала когорта обраних до Верховної Ради України по-
своєму відобразила нові політичні реалії молодої незалежної 
держави: серед парламентарів були персони, обрані з таких посад, 
як «керівник Служби Президента України» (А. Бутейко) та 
«заступник керівника Служби Президента України» (В. Омеліч), 
«Представник Президента України» (зокрема, М. Данча, В. Зава-
левська, В. Корнелюк, Д. Попов, М. Рудченко. М. Товт. П. Шейко 
та ін.), «радник Президента України» (В. Симоненко), «радник 
Голови Верховної Ради України» (Н. Вітренко), «радник Прем’єр-
міністра України» (В. Суслов), «помічник міністра оборони 
України» (В. Мулява), керівники місій у складі посольств 
України (Ю. Іоффе), «голова/заступник голови ОДА/РДА» та пра-
цівники ОДА/РДА (кількість яких у складі парламенту була 
значною), очільники різноманітних державних комітетів (Ю. Буз-
дуган, М. Дудченко, Г. Загородній, М. Ковалко, М. Сургай. 
І. Ямковий, С. Янко та ін.), корпорацій (А. Золотарьов, О. Іщенко), 
фондів (В. Сергієнко, С. Терьохін та ін.) тощо; 

– склад української парламенту засвідчив зміни в соціально-
економічних реаліях держави: парламентарями стали представ-
ники низки банківських структур (приміром, С. Буряк – голова 
акціонерного банку «Брокбізнесбанк; В. Гетьман – голова 
біржового комітету Української міжбанківської валютної біржі; 
О. Єльяшкевич – виконувач обов’язки голови правління акціонер-
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ного банку «Херсонінвестбанк», В. Литвин – директор 
Дніпропетровської філії Київського народного банку та ін.); 

– вперше до парламенту були обрані не лише представники 
традиційних профспілок (зокрема, О. Стоян), але й інших 
громадських об’єднань (наприклад, В. Бондаренко – член коорди-
наційної ради громадського об’єднання «Вибір»; В. Євтухов – 
президент Українського союзу промисловців і підприємців та ін.);  

– парламентарями стали не просто члени інших (а не лише 
КПУ) партій, але низка партійних функціонерів (наприклад, 
М. Горбаль – голова Київської крайової організації Української 
республіканської партії; А. Зарудний – співголова Тернопільської 
крайової організації НРУ; О. Лавринович – заступник голови НРУ; 
Я. Стецько – голова КУН, Ю. Тима – голова Тернопільського 
обласного комітету Української Національної Асамблеї та ін.). 

Показово, що у парламенті, що функціонував у 1994–1998 рр., 
були представники 16 політичних сил: Партія праці, Комуністична 
партія України, Громадянський конгрес України, Народний Рух 
України, Українська республіканська партія, Соціалістична партія 
України, Селянська партія України, Соціал-демократична партія 
України, Конгрес Українських Націоналістів, Партія економічного 
відродження Криму, Партія демократичного відродження України, 
Демократична партія України, Українська консервативна респуб-
ліканська партія, Українська Національна Асамблея, Соціал-
демократична партія України (об’єднана), Християнсько-Демокра-
тична партія України;   

– ознакою найвищого законодавчого органу держави було 
одночасне перебування у ньому родичів: батька і сина – 
А. Франчука та І. Франчука, братів – В. Костицького та 
М. Костицького та ін. 

Таким чином, особливими відмітними рисами Верховної Ради 
України ІІ скликання були:  

– вагоме персональне оновлення її складу з одночасною 
присутністю в її складі значної кількості осіб, які мали досвід 
роботи в попередньому парламенті, в органах виконавчої влади 
різного рівня та місцевого самоврядування;  
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– етнічне та партійне урізноманітнення народних обранців, 
їхній високий освітній рівень; 

– переважна кількість парламентарів до перемоги на виборах 
до Верховної Ради України володіли значними ресурсами, 
зокрема, владними, адміністративними, матеріальними (про що 
дозволяють твердити посади, які вони обіймали), символічними, 
інтелектуальними тощо, які по-своєму віддзеркалювали артику-
льовані й неартикульовані цінності законодавчої еліти. 

Утім, про цінності політичної еліти того часу можна говорити, 
оцінюючи й ухвалені парламентарями закони, постанови. Особли-
во ті, які засвідчували демократичні устремління представників 
депутатського корпусу в ході становлення держави. Найперше – 
прийняття Верховною Радою України ІІ скликання Конституції 
України (1996). Крім того, вагомим внеском у розбудову держав-
ності стало ухвалення й таких законів, як «Про зупинення дії 
Закону Республіки Крим "Про відновлення конституційних основ 
державності Республіки Крим"» (1994), «Про скасування Консти-
туції і деяких законів Автономної Республіки Крим» (1995), «Про 
державну таємницю» (1994) та ін. Про інші найважливіші ціннісні 
орієнтири парламентарів свідчило й ухвалення законів, що 
стосувалися найрізноманітніших сфер життя держави і суспільства 
в цілому: «Кодекс України про надра» (1994), «Лісовий кодекс 
України» (1994), «Водний кодекс України» (1995), «Про межу 
малозабезпеченості» (1994). Окремо виділю розвиток парламента-
рями виборчого законодавства, що дозволило під час наступних 
парламентських виборів у 1998 р. змінити виборчу систему в 
країні з мажоритарної на змішану, та законодавства, яке орієнту-
вало Українську державу на європейські цінності й стандарти, як, 
наприклад, Закон «Про приєднання України до Статуту Ради 
Європи» (1995) тощо.  

Важливим результатом роботи парламенту було ухвалення і 
низки постанов, таких, наприклад, як «Про стан науки та її роль в 
економічному розвитку України» (1994) та ін. Показово, що 
вказані документи, переживши до сьогодні кількаразове внесення 
правок (редакцій), залишаються чинними. 

Попри це, варто говорити і про ті закони – «ціннісні 
здобутки» – парламенту, функціонування яких не виправдало себе 
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і вони втратили чинність, ставши у низці випадків свідченням 
неефективного законодавства. Серед них – закони «Про фінан-
сово-промислові групи в Україні» (1995–2010), «Про боротьбу з 
корупцією» (1995–2011) та ін. 

У другій половині 1990-х років з’явилися інші підстави для 
входження до еліти: з розвитком багатопартійності і появою 
феномену «партії влади» (про яку заговорили у зв’язку з появою та 
діяльністю Народно-Демократичної партії) саме належність до 
останньої уможливлювала просування до «елітарного верху» – 
найперше, законодавчих та виконавчих органів влади в центрі і на 
місцях, до органів самоврядування. При цьому застосовувалися 
найрізноманітніші механізми входження до еліти – використання 
родинних, земляцьких, корупційних зв’язків, як і ресурсів (мате-
ріальних, фінансових та ін.), жорстка боротьба за які зумовила 
появу у деяких представників політичної еліти специфічного 
ідентитету – «політик з кримінальним минулим». 

Аналіз депутатського корпусу Верховної Ради України 
ІІІ скликання (1998–2002), що була обрана на основі змішаної 
виборчої системи, засвідчив урізноманітнення національних 
ідентитетів (за рахунок, наприклад, появи в  парламенті представ-
ників кримськотатарського народу). Утім, аналізувати етнічні 
ідентитети парламентарів цього скликання повноцінно не 
вдасться, оскільки облікові картки значної кількості з них не 
містили відповідних даних, як і були відсутніми дані щодо 
соціального походження того чи іншого народного депутата. 

Проведений аналіз партійної належності парламентарів засвід-
чив, що вони були членами 22 політичних партій. Таким чином, 
відбулося не просто розширення спектра політико-партійних 
ідентитетів законодавчої еліти (порівняно із народними депута-
тами попереднього скликання Верховної Ради України): частина 
партій (із легалізованих і зареєстрованих Мін’юстом України на 
той час) уперше увійшли до парламенту як суб’єкти-переможці 
виборчого процесу. Тобто ідентитет «партійна належність» 
представника еліти – парламентаря – був піднятий на новий 
якісний рівень.  



                                    Політичні ідентичності й ціннісні орієнтири еліти...      131

Освітній рівень парламентарів залишався високим: лише двоє 
осіб мали загальну середню освіту, 12 осіб – середню спеціальну, 
4 – незакінчену вищу. Відомості щодо освіти кількох чоловік у 
картках відсутні. 

Особливою прикметою парламенту, обраного у 1998 р., стало 
те, що 176 осіб (із 477) мали досвід роботи у Верховній Раді 
України І (ХІІ – «українського совєтського») чи ІІ (обраного 
вперше в незалежній Україні) скликань. Таким чином, у 1998 р. 
парламентарями вперше стали лише трохи більше ніж на 63 % 
депутатів. Відповідно, близько 37% були саме тими, яким вдалося 
стати народним обранцем вдруге чи навіть втретє. Це – особлива 
прикмета, і вона важлива з огляду, щонайменше, на те, що 
постійна належність до законодавчого органу, таким чином, 
розглядалася низкою парламентарів як незаперечна особиста 
цінність. Особливо – 34 особами, яким вдалося бути обраними 
тричі підряд і серед яких були такі відомі особистості, як 
Ю. Звягільський, Ю. Іоффе, В. Пинзеник, С. Головатий, Я. Кен-
дзьор, Є. Мармазов, І. Заєць, Ю. Костенко, М. Косів, П. Мовчан, 
О. Мороз, О. Панасовський, І. Плющ, Т. Стецьків, Л. Танюк, 
Б. Олійник, І. Юхновський та інші, яким вдалося (безумовно, 
володіючи певним ресурсом!) утримати свої владні позиції і 
плавно трансформувати свій «совєтський шлях» у «шлях незалеж-
ності». Утім, серед цих 34 особистостей була низка й тих, яким 
ресурсу вистачило на перемогу лише під час виборів до Верховної 
Ради України перших трьох скликань (Б. Бойко, В. Бортник, 
В. Костицький, П. Лазаренко, В. Марченко, А. Хунов, В. Череп, 
Д. Чобіт та ін.).  

Крім того, у ході аналізу складів Верховної Ради України 
перших трьох скликань критерій «незмінність осіб в законодавчій 
владі» дозволив зафіксувати й зародження такого феномену, як 
«родинність» у парламенті – одночасного, почергового чи наступ-
ного (один за одним) перебування у парламенті родичів. Зокрема, 
у 1990 р. до Верховної Ради УРСР були обрані Б. та М. Горині. 
Тоді ж народним депутатом став В. Карасик, до якого за 
результатами виборів 1994 р. долучився його брат Ю. Карасик. У 
1994 р. депутатський мандат отримав С. Довгань, який у 
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парламенті наступного – третього – скликання, обраному в 1998 р., 
засідав разом з братом К. Довганем.  

Депутатом Верховної Ради України перших трьох скликань 
був В. Костицький, при цьому у складі парламенту ІІ скликання 
він перебував разом зі старшим братом М. Костицьким. 
Парламентарі А. Франчук та І. Франчук (батько й син) засідали у 
Верховній Раді України ІІ, ІІІ та IV скликання одночасно. 
В. Чорновіл був народним депутатом Верховної Ради України І, ІІ 
та ІІІ скликань, а його син Т. Чорновіл – ІІІ, IV, V та VI.  

Зрозуміло, що перемогу братів Горинів, як і В. Чорновола, на 
виборах у радянський час по-своєму зумовив їхній «дисидент-
ський ресурс». Карасики спромоглися трансформувати свій «ра-
дянський ресурс» (найперше – членство в КПРС, досвід партійної 
роботи, високі посади та ін.) у ресурс, що виявив свій потенціал на 
виборах до українського парламенту у 1994 р. Як і С. Довгань, 
який йшов до Верховної Ради України по мажоритарному округу з 
посади голови радгоспу в Бериславському районі Херсонської 
області. Ставши очільником Селянської партії України, яка на 
парламентських виборах 1998 р. (що вже проводилися за зміша-
ною виборчою системою) спромоглася подолати виборчий бар’єр 
(у складі виборчого блоку СПУ та, власне, СелПУ) у 
багатомандатному виборчому окрузі, С. Довгань, який посідав 2-ге 
місце у виборчому списку згаданого блоку, спромігся не лише сам 
«повторити» своє депутатство, але й по-своєму посприяти брату: 
8-му (прохідну) позицію у списку блоку посів член СелПУ, голова 
Бериславської райради К. Довгань, який, відповідно, також став 
парламентарем. Таким чином, партія виявилася новітнім інстру-
ментом/ресурсом, що дозволив постати родинному феномену 
Довганів у Верховній Раді України ІІІ скликання.  

 Належність до тієї чи іншої партії, за певних умов, 
перетворювалася на потужний ресурс, оскільки електорат надавав 
свою підтримку одним партіям та позбавляв її членів інших 
політичних сил. Це змушувало претендентів на депутатський 
мандат неодноразово змінювати свою партійність. Так, В. Кости-
цький на момент набуття депутатських повноважень (у травні 
1993 р.) був членом ХДПУ, у 1994 р. – безпартійним (як і старший 
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брат), у 1998 р. – членом Християнського народного Союзу, але 
позафракційним. Франчук-батько, як і Франчук-син, на момент 
прийняття депутатських повноважень наприкінці 1995 р. був 
безпартійним. На момент виборів 1998 р. батько залишався 
безпартійним, але у парламенті увійшов до складу фракції «нової 
партії влади» – СДПУ (о), а Франчук-син був членом «старої партії 
влади» – НДП. У 2002 р., залишаючись безпартійним, А. Франчук 
у Верховній Раді України IV скликання кілька разів змінював 
парламентську фракцію, увійшовши спочатку до фракції «Єдина 
Україна», а потім до фракції СДПУ (о), згодом до групи «Довіра 
народу», групи «Відродження», зрештою, до фракції Політичної 
партії «ВІДРОДЖЕННЯ». Щодо Франчука-сина, то будучи «знову 
безпартійним», він у парламенті майже повністю повторив шлях 
переходу по фракціях свого батька: фракція «Єдина Україна», 
фракція СДПУ (о), фракція СПУ, група «Довіра народу», група 
«Відродження», фракція Політичної партії «ВІДРОДЖЕННЯ».  

Щодо батька й сина Чорноволів, то В. Чорновіл мав єдину 
партійну належність – Народний Рух України і у Верховній Раді 
України ІІІ скликання входив до фракції НРУ. А от Т. Чорновіл 
після перебування у парламенті з липня 2000 р. до середини травня 
2002 р. у фракції партії «Реформи і порядок»–Реформи-конгрес у 
наступні приходи до парламенту демонстрував «політичну 
гнучкість»: на момент виборів у 2002 р. уже був членом Партії 
«Реформи і порядок» і входив спочатку до фракції «Наша 
Україна», потім – до групи «Центр», а далі здійснив специфічний 
політичний розворот (від попередніх цінностей) і увійшов до 
фракції «Регіони України», згодом – до фракції Партії регіонів у 
Верховній Раді України «Регіони України».  

Таким чином, визначення політичної ідентичності «незмінних 
осіб у владі» – річ невдячна, але точно можна сказати, що: 

– депутати, переходячи з партії до партії чи з фракції до 
фракції, керувалися власними інтересами, особистими цінностями-
орієнтирами тощо; 

                                                            
 Написання назв парламентських фракцій та партій, які входили до їх 

складу, – згідно з даними вебпорталу Верховної Ради України. 
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– низка парламентарів демонструвала прихильність до «партії 
влади» і виявляла бажання належати саме до неї: ідентифікація 
особи парламентаря з «партією влади» незаперечно надавала йому 
якихось переваг (ресурсних, передовсім) і політичних перспектив;  

– низка депутатів незмінно дотримувалася демократичних 
цінностей і орієнтирів і в 1990-х роках обирала членство у партіях 
національно-демократичного спрямування. Утім, деякі з цих пар-
тій швидко деградували, перетворюючись у партії «однієї особи» 
(як говорили, приміром, про ХНС на чолі зі В. Стретовичем210) 

– партійна (як і фракційна) належність була інструментом 
досягнення власних цілей і лише сюхвилинним маркером 
політичної ідентичності нардепів, їхніх «неочевидних цінностей».  

Надалі, крім Костицьких, Франчуків, Чорноволів та ін., 
«родинність» у Верховній Раді України підтримувалася братами і 
сестрами (наприклад, О. та С. Барнами, О. та А. Тягнибоками, 
М. та Д. Добкіними, О. та В. Шевченками, Б. та Я. Дубневичами, 
В. та В. Ландиками, трьома Балогами з В. Петьовкою, С. та 
Ю. Льовочкіними), батьками й дітьми (приміром, В. та Ю. Луцен-
ками, П. та О. Порошенками, М. та О. Азаровими), подруж-
жями (І. Богословська – В. В. Мельниченко, Н. Королевська – 
Ю. Солод), тестями і зятями (Ю. Звягільський – …Вечерко), які 
були представниками найрізноманітніших політичних сил. Статус 
депутата («владу у спадок») політики «дарували» дітям загиблих 
однопартійців шляхом внесення їх прізвищ до партійних списків 
на прохідні місця (як це було у випадку Л. Оробець, Л. Ємця).  

Загалом за період 1990–2019 рр. (згідно з аналізом даних, 
розміщених на офіційному вебпорталі українського парламенту) 
мандат народного депутата був виданий уповноваженим органом 
4 278 разів. При цьому найменшу поки що (до закінчення 
повноважень сьогодні чинного парламенту ще є час, а отже – і 
шанси для появи нових народних депутатів, які можуть прийти на 
зміну вибулим з тих чи інших причин) кількість мандатів здобули 

                                                            
210 Християнсько-народний Союз обрав Ющенка. Як християнина. URL: 

https://www.radiosvoboda.org/a/879875.html  
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народні депутати Верховної Ради України ІХ скликання – 424. А 
найбільшу їх кількість – 538 – ті, які працювали у парламенті 
країни впродовж 2007–2012 рр., тобто – у складі законодавчого 
органу VI скликання (див. таблицю 1).  

Таблиця І 
Кількість мандатів народного депутата, виданих обраним 

до Верховної Ради України І – ІХ скликань* 
 

 Скликання Верховної Ради України 
І ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII IX 

Кількість 
виданих 
мандатів 

 
475 

 
436 

 
477 

 

 
505 

 
478 

 
538 

 

 
478 

 
467 

 
424 

ВСЬОГО 4 278 
 

* Складено на основі даних, оприлюднених на вебпорталі Верховної 
Ради України. 

 
 Разом з тим, якщо аналізувати списки обраних, спираючись 

на критерій «незмінності при владі», то з’ясуємо, що статус 
народного обранця набували, за моїми підрахунками, фактично 
лише 2 658 чол. Тобто ціла низка осіб ставала народними 
обранцями по кілька разів, хоча жодній з цих осіб не вдалося 
увійти до парламенту усіх дев’ятьох скликань. Утім, тих, хто 
виявився спроможним зробити це кількаразово (від 2 до 8 разів), 
нині нараховується 33,6%.  

Хто ці люди, які стали фактично творцями українських успіхів 
і негараздів?  

Аналіз депутатського корпусу впродовж 30 років (з 1990 р. до 
2019 р.) засвідчив таке: 

– вісім разів «електоральними улюбленцями» ставали дві 
особи – Ю. Звягільський та І. Кириленко. Перший заходив до 
Верховної Ради УРСР у 1990 р. як комуніст з тридцятирічним (з 
1960 р.) стажем, голова Донецької міськради, а перед тим – 
директор шахти імені О. Ф. Засядька ВО «Донецьквугілля». Цін-
ність його персони (для тодішніх можновладців) по-своєму вияви-
лася у 1993 р., коли він був призначений першим віцепрем’єр 
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міністром, потім – виконувачем обов’язки прем’єра. Згодом про 
свою роботу в уряді Ю. Звягільський висловився як про «єдину 
дурницю» у власному житті. Тож надалі пан Звягільський полем 
своєї діяльності обирав парламент України, куди вдруге і втретє 
він проходив як безпартійний.  

З початком ХХІ ст. Ю. Звягільський «перевизначився» з 
партійною належністю: з ІV до VІІІ скликання включно парламен-
тар був членом Партії регіонів (як значиться у обліковій картці 
депутата, розміщеній на вебпорталі Верховної Ради України) і 
входив до низки недемократичних, проросійськи зорієнтованих 
парламентських фракцій – «Регіони України», «Єдина Україна», 
«Партії регіонів у Верховній Раді України», «Політичної партії 
"Опозиційний блок" у Верховній Раді України восьмого скли-
кання», що по-своєму віддзеркалило відданість парламентаря 
певним цінностям.   

 Удев’яте увійти до парламенту Звягільському завадив хіба що 
вік: у лютому 2020 р. йому виповнилося 87 років. 

Щодо І. Кириленка (1956 р. н.), то він присутній у парламенті 
з грудня 1995 р., куди був обраний з посади першого заступника 
голови Дніпропетровської облради народних депутатів як безпар-
тійний у виборчому окрузі № 96. Аналіз його просування 
політичною драбиною висвітлює інструменти, використовувані 
політиком з метою постійного перебування у владі. Найперше – 
відмова від членства в КПРС, хоча у «совєтський час» він пройшов 
типовий шлях комсомольського, а згодом партійного працівника, 
який у 1991 р. встиг здобути «маркер лояльності»: закінчив 
Академію суспільних наук при ЦК КПРС. Як позапартійний 
самвисуванець І. Кириленко переміг на парламентських виборах 
1998 р. на Дніпропетровщині в окрузі № 36. Утім, за даними ЦВК, 
у багатомандатному виборчому окрузі І. Кириленко балотувався у 
складі Всеукраїнського об’єднання «Громада» (№ 10 у списку). 
Свою кандидатуру зняв 16 квітня 2002 р. Таким чином, місце у 
списку ВО «Громада» стало своєрідним інструментом «підстра-
ховки» на шляху боротьби за депутатський мандат. Якщо взяти до 
уваги, що у Верховній Раді України політик увійшов до фракції 
«Батьківщина», то, можна твердити, що не останню роль у цьому 
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відіграло те, що І. Кириленко, народившись у Запорізькій області, 
здобув освіту і далі працював на Дніпропетровщині, тобто 
ідентифікувався як представник останньої, як «свій» для фракції 
«Батьківщина».  

У 2000–2002 рр. І. Кириленко, залишивши парламент, 
працював в уряді (спочатку на чолі з В. Ющенком, далі – 
А. Кінахом), ставши міністром аграрної політики України. У 
парламентських виборах 2002 р. І. Кириленко брав участь уже як 
член Народної аграрної партії України і здобув перемогу у 
багатомандатному загальнодержавному окрузі у складі Виборчого 
блоку політичних партій «За Єдину Україну!» (порядковий номер 
у списку 16). Утім, невдовзі І. Кириленко знову перейшов на 
роботу в уряд (на чолі з В. Януковичем), де обійняв посаду 
віцепрем’єр-міністра (з АПК). 

 Таким чином, шлях Кириленка-політика у 1990-х – на 
початку 2000-х рр. підводить до думки, що єдиним ціннісним 
орієнтиром була участь у владі, при цьому колір прапора 
політсили, ціннісні орієнтири, що уможливлювали володіння 
владою, особливого значення не мали.  

Обрання І. Кириленка до Верховної Ради України V скли-
кання у 2006 р., який на момент виборів уже був безпартійним, 
відбулося у багатомандатному загальнодержавному окрузі у складі 
виборчого блоку «Блок Юлії Тимошенко» (порядковий номер у 
списку 70), до фракції якого він і увійшов. На позачергових 
виборах 2007 р. до Верховної Ради України VI скликання 
І. Кириленко констатував своє членство у ВО «Батьківщина» і, 
відповідно, як і в попередній раз, був обраний до парламенту по 
багатомандатному загальнодержавному округу у складі виборчого 
блоку «Блок Юлії Тимошенко» (порядковий номер у списку той 
самий – 70). Став членом фракції «Блок Юлії Тимошенко», а 
згодом – фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина».  

                                                            
 Написання назв виборчих блоків та партій, що їх утворювали, – згідно з 

даними вебпорталу Центральної виборчої комісії. 



138          Регіональні політичні еліти в Україні   

Ставши 2007 р. членом ВО «Батьківщина», під час наступних 
парламентських виборів у 2012, 2014, 2019 рр. І Кириленко 
здобував парламентський мандат завдяки перемозі у багато-
мандатному загальнодержавному окрузі ВО «Батьківщина», у 
списках якої він, відповідно, піднявся спочатку на 15-те та 14-те 
місце, а у 2019 р. – на 6-те. Був він, відповідно, і членом фракції 
ВО «Батьківщина»; 

– 7 осіб ставали парламентарями по сім разів: О. Абдуллін, 
А. Деркач, Мустафа Джемілєв, Ю. Іоффе, В. Пинзеник, С. Со-
болєв, Ю. Тимошенко. Показово, що 3 з народних обранців (як і 
згаданий Ю. Звягільський) уміло трансформували свої «совєтські 
ресурси» в ресурси, що виявилися підходящими/достатніми для 
роботи з виборцями в незалежній Україні. Тож Ю. Іоффе був 
парламентарем унаслідок перемоги на виборах до Верховної Ради 
України І–ІV, VII–IX скликань; В. Пинзеник – І–ІV та VI–VIІI; 
С. Соболєв – І–ІІ, ІV, VI–IX. Інші 4 особи вперше були обрані до 
парламенту у 1994 чи 1998 р. Так, Ю. Тимошенко засідала у 
Верховній Раді України ІІ–VI та VIІІ–IX скликань; О. Абдуллін, 
А. Деркач, Мустафа Джемілєв – ІІІ–ІХ скликань.  

Варто звернути увагу на те, як змінювалася партійна 
належність парламентарів. О. Абдуллін у 1998 р. на момент 
виборів був безпартійним і увійшов до фракції партії «Демо-
кратичний союз». У 2002 р. політик вже декларував себе членом 
СДПУ (о) і впродовж каденції здійснив переходи по кількох 
фракціях. У 2006 р. він уже був членом ВО «Батьківщина», і усі 
наступні його перемоги на парламентських виборах були пов’язані 
з цією політсилою.  

Зміни партійної ідентичності А. Деркача були такими: 1998 р. 
(обраний у виборчому окрузі № 159 у Сумській області) – 
позапартійний, член фракції партії «Трудова Україна»; 2002 р. 
(порядковий номер у списку Виборчого блоку політичних партій 
«За Єдину Україну» 11) – член політичної парті «Трудова 
Україна», фракції «Єдина Україна», згодом – фракції політичних 
партій Промисловців і підприємців України та «Трудова Україна», 
зрештою, – фракції СПУ; 2006 р. – член СПУ (порядковий номер у 
списку 9), фракції Соціалістичної партії України; 2007 р. 
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(порядковий номер у списку Партії регіонів 96) – безпартійний, 
член фракції Партії регіонів; у 2012 р. (висуванець Партії регіонів 
у виборчому окрузі 159, Сумська область) – член Партії регіонів, 
фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ; 2014 р. (самовисуванець у виборчому 
окрузі 159, Сумська область) – безпартійний, група «Воля наро-
ду»; 2019 р. (самовисуванець у виборчому окрузі 159, Сумська 
область) – безпартійний, позафракційний. 

Мустафу Джемілєва не привабила жодна з політичних партій 
України: він завжди був безпартійним і до Верховної Ради України 
у 1998 р. пройшов за списком НРУ (№ 9), відповідно – був у 
фракції НРУ; у 2002 р. – за списком виборчого блоку політичних 
партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна» (у списку № 28) та 
був у фракції «Наша Україна», згодом – фракції Народного Руху 
України. У 2006 р. ситуація була аналогічною: М. Джемілєв став 
парламентарем, будучи обраним за списком Блоку «НАША 
Україна» (у списку № 45) та вступив до фракції згаданого блоку; у 
2012 р. – за списком ВО «Батьківщина» (у списку № 12), був 
членом фракції, створеній партією; у 2014 р. – за списком ПАРТІЇ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА (у списку № 5) та у створеній нею 
фракції; зрештою, у 2019 р. – за списком Політичної партії 
«Європейська Солідарність» (у списку № 6) і у відповідній 
партійній фракції. 

 Комуніст Ю. Іоффе, обраний у 1990 р. у виборчому окрузі 
№55 на Луганщині у Верховній Раді УРСР входив до групи 
«Промисловці»; у 1994 р. безпартійний І. Іоффе переміг на вибо-
рах у 248-му виборчому окрузі; у 1998 р. – у 111-му (Луганщина) 
та увійшов до фракції партії «Трудова Україна»; у 2002 р., ставши 
членом партії «Трудова Україна», переміг у 112-му виборчому 
окрузі (Луганщина) і за парламентську каденцію змінив 8 фракцій 
(«Єдина Україна»; політичні партії Промисловців і підприємців 
України та «Трудова Україна»; політична партія «Трудова 
Україна»; фракція «Трудова Україна» та Народно-демократичної 
партії; фракція Народно-демократичної партії та групи «Респуб-
ліка»; група «Воля народу»; фракція «Партії промисловців і 
підприємців України»; фракція СДПУ (о)). Після шестирічної 
«парламентської перерви» Ю. Іоффе, уже як член тогочасної 



140          Регіональні політичні еліти в Україні   

«партії влади» – Партії регіонів – та її висуванець, був обраний у 
2012 р. (виборчий округ 112, Луганщина) до Верховної Ради 
України та увійшов до фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у Верховній Раді 
України. Утім, у 2014 р. Ю. Іоффе здобув перемогу на парламент-
ських виборах уже як безпартійний самовисуванець (у вище-
згаданому виборчому окрузі 112) і увійшов до фракції Політичної 
партії «Опозиційний блок». У 2019 р., змінивши партійність та 
ставши членом Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФРМА – 
ЗА ЖИТТЯ», політик був обраний до парламенту за її списком 
(порядковий номер у списку – 12) та увійшов до фракції, створеної 
цією партією. 

В. Пинзеник увійшов до парламенту у 1992 р. як переможець 
у 262-му виборчому окрузі (Львівщина); у 1994 р. безпартійний 
політик переміг у 264-му виборчому окрузі (Львівщина); у 1998 р. 
на момент парламентських виборів В. Пинзеник був членом партії 
«Реформи і порядок», здобув перемогу у 117-му виборчому окрузі 
та увійшов до фракції партії; у 2002 р., посівши 5-те місце у 
виборчому списку виборчого блоку партій «Блок Віктора Ющенка 
«Наша Україна», політик був обраний у багатомандатному 
загальнодержавному окрузі й у Верховній Раді України увійшов до 
фракції «Наша Україна». У 2007 р. В. Пинзеник увійшов до 
парламенту за списком «Блоку Юлії Тимошенко» (позиція у 
списку – 6) та перебував у фракції, створеній вказаним блоком. На 
вибори 2012 р. В. Пинзеник ішов уже як безпартійний за списком 
Політичної партії «УДАР (Український Демократичний Альянс за 
Реформи) Віталія Кличка» (7-ма позиція у партійному списку) та 
увійшов до створеної партією фракції; у 2014 р. – за списком 
Партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» (№ 17) та, відповідно, 
входив до фракції партії у парламенті. 

С. Соболєв, який переміг у радянський час у 186-му окрузі 
м. Запоріжжя, був (на момент виборів 1990 р.) членом ПДВУ. 
Членство в партії збереглося і під час парламентських виборів 
1994 р., коли С. Соболєв переміг у виборчому окрузі 183 (Запо-
різька область). Утім, на вибори до Верховної Ради України 
ІV скликання політик ішов як член партії «Реформи і прядок» за 
списком виборчого блоку політичних партій «Блок Віктора 
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Ющенка «Наша Україна» (порядковий номер у списку 16) і за 
парламентську каденцію змінив 3 фракції («Наша Україна»; 
політичної партії «Народний Союз Наша Україна»; політичної 
партії «Реформи і порядок»). У 2007 р., будучи обраним у багато-
мандатному загальнодержавному окрузі за списком «Блоку Юлії 
Тимошенко» (порядковий номер у списку 25), С. Соболєв у 
подальшому (у 2012 р., 2014 р. та 2019 р.) під час парламентських 
виборів проходив за списком ВО «Батьківщина» спочатку як 
безпартійний (у 2012 р., порядковий номер у списку 8), потім як 
член цієї партії (у 2014 та 2019 рр., обидва рази порядковий номер 
у списку – 4) та входив до партійної фракції у Верховній Раді 
України VII–IX скликань.  

Зрештою, Ю. Тимошенко, прийшовши до парламенту на 
початку 1997 р. як безпартійна, брала участь у виборах 1998 р. як 
член ВО «Громада», з 2002 – як член ВО «Батьківщина».  

Таким чином, партійність (як і позапартійність) була інстру-
ментом, яким політики, що семикратно обиралися народними 
депутатами України, користувалися надзвичайно результативно. 
Традиційна безпартійність (у випадку Мустафи Джемілєва) 
напевно не викликала заперечень у власників політичних сил, які 
заносили його до своїх виборчих списків, оскільки кримсько-
татарський лідер самою своєю присутністю, вочевидь, забезпе-
чував політсилу значним ресурсом – частиною голосів свого 
народу. Для обранців-семикратних «чемпіонів» електоральних 
уподобань партійність, партійна ідентичність була річчю віднос-
ною: її змінювали від 2 (О. Абдуллов, Ю. Тимошенко) до 
3 (А. Деркач, С. Соболєв) і навіть 4 (Ю. Іоффе) разів. Лише 
В. Пинзеник був або безпартійним, або – членом партії «Реформи і 
порядок». Такою ж відносною була належність до парламентської 
фракції чи групи: фракцію впродовж однієї парламентської каден-
ції депутати змінювали, як свідчить «випадок Іоффе», до 8 разів. 

Вражаючим є запас міцності семиразових володарів депутат-
ського мандата: із 7 осіб до Верховної Ради України ІХ скликання 
пройшло 6 з них (крім В. Пинзеника); 

– 21 особа з-поміж парламентарів ставала народними 
обранцями по 6 разів, у тому числі – С. Буряк, С. Головатий, 
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К. Жеваго, Я. Кендзьор, В. Кириленко, С. Ківалов, Ю. Ерук, 
С. Ларін, В. Макеєнко, Є. Мармазов, М. Мартиненко, А. Мат-
вієнко, С. Сас, П. Симоненко, С. Терьохін, О. Стоян, О. Турчинов, 
О. Фельдман, П. Цибенко, Н. Шуфрич, В. Яворівський. 

Зверну увагу на те, шо з 21 парламентаря було 6 осіб (С. Го-
ловатий, Я. Кендзьор, В. Макеєнко, Є. Мармазов, А. Матвієнко, 
В. Яворівський), яким вдалося змінити стілець у Верховній Раді 
УРСР на крісло в українському парламенті. І це – перша 
особливість «групи-21». Були й інші, які характеризували 
поведінку парламентарів. У прагненні стати народними депута-
тами кандидати використовували різні механізми: були самови-
суванцями за підтримки (чи без неї) якоїсь з політичних партій або 
брали участь у виборах за списками котроїсь із політсил. 
Відстеживши постфактум незмінність/зміну партійного членства і 
членства у парламентській фракції, можемо виявити тактики, 
використання яких запобігало «електоральному відлученню» від 
законодавчої влади впродовж 6 парламентських каденцій: 

а) нескінченна експлуатація «совєтського комуністичного 
ресурсу» – членство в КПУ, яким скористалися Є. Мармазов, 
П. Симоненко, П. Цибенко; 

б) тактика «всеїдності». Яскраву прихильність до неї 
продемонстрували, наприклад, С. Буряк, С. Головатий, Ю. Крук, 
В. Макеєнко, О. Стоян, О. Фельдман. Так, наприклад, С. Буряк 
чотири рази (на момент виборів) значився безпартійним, двічі – 
членом ВО «Батьківщина». При цьому його «фракційне життя» 
було куди більш різноманітним: у парламенті ІІІ скликання – був 
членом фракції партії «Єдність», у ІV скликанні – змінив 
9 фракцій/груп, у V–VІ скликаннях парламенту входив до фракції 
«Блок Юлії Тимошенко» та «Блок Юлії Тимошенко – «Батьків-
щина», а закінчив свою депутатську діяльність у Верховній Раді 
України VІІ скликання у фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, після розвалу 
якої (у 2014 р.) встиг побути членом групи «Економічний 
розвиток». Інший приклад: С. Головатий у 1990 р. увійшов до 
Верховної Ради УРСР як комуніст, але згодом уже був членом 
НРУ, надалі ж, залишаючись безпартійним, політик заходив до 
парламенту у складі «Виборчого блоку Юлії Тимошенко», блоку 
«НАША Україна» і, зрештою, – за списком Партії Регіонів; 
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в) здобування депутатського мандата у складі чи за підтримки 
«партії влади» (наприклад, ПАРТІЇ РЕГІОНІВ) або ж із 
залученням власного політичного ресурсу, як це мало місце у 
випадку з С. Ківаловим («власником» Української морської партії 
Сергія Ківалова). Потужний ресурс, яким володів К. Жеваго, 
дозволяв йому, залишаючись безпартійним, перемагати на виборах 
як самовисуванець або у складі виборчого блоку: йому були раді!  

г) використання проукраїнської чи проєвропейської, або 
антиукраїнської/антиєвропейської, чи проросійської риторики і 
відповідних політичних сил, що розділяло виборців України і 
спонукало голосувати за «своїх». 

 Ще одна особливість, що впадає в очі: президентство 
В. Януковича та, відповідно, зміна балансу сил стали тими 
чинниками, які, можна припустити, перешкодили декому з 
народних депутатів знову бути обраним до українського 
парламенту. Утім, іншим вдалося примножити свої ресурси за час 
каденції у Верховній Раді України VI скликання і, відповідно, – 
перейти на європейський рівень діяльності. Подальша ж зміна 
політичної ситуації в країні (зокрема, події 2014 р.) припинила 
постійну присутність у Верховній Раді України комуністів. Утім, 
жодних перешкод не постало на шляху інших персон (для яких 
«комуністичний ресурс» не мав значення, але які характери-
зувалися високим ступенем «політичної маневреності») і вони 
попри все потрапили до VIII скликання парламенту (К. Жеваго, 
В. Кириленко, С. Ківалов, С. Ларін, М. Мартиненко, А. Матвієнко, 
О. Турчинов, О. Фельдман, Н. Шуфрич). Зрештою, своєрідний 
«суперресурс» (яким стала «трансформована» упродовж 2014–
2019 рр. Партія регіонів) уможливив проходження до Верховної 
Ради України ІХ скликання трьох осіб (із 21) – С. Ларіна, 
О. Фельдмана та Н. Шуфрича; 

– 51 особа здобувала депутатський мандат 5 разів (тобто більшу 
частину скликань українського парламенту). Зверну увагу, що, якщо 
серед тих, хто ставав парламентарем 6–8 разів, була лише одна 
жінка – Ю. Тимошенко, то кількість п’ятикратних переможниць 
електорального відбору була більшою – 5 жінок, серед яких – 
Т. Бахтєєва, Р. Богатирьова, К. Ващук, Л. Григорович, К. Самойлик.  
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Першою з них (ще у 1990 р.) була обрана Р. Богатирьова, яка 
вдруге потрапила вже до українського парламенту у 1998 р., у 
чому їй, можна припустити, посприяв набутий у попередні кілька 
років новий ресурс – повноваження наукового консультанта 
Президента України Л. Кучми у складі його Адміністрації. Пока-
зово, що на момент обрання до Верховної Ради України 
ІІІ скликання (у окрузі на Донеччині) Р. Богатирьова була членом 
Християнсько-демократичної партії України, але у парламенті 
увійшла до фракції Регіони України. На момент обрання до 
Верховної Ради України наступних – ІV, V та VI – скликань 
Р. Богатирьова була членом Партії регіонів і як «регіоналка» у 
2002 р. перемогла у окрузі на Донеччині, у 2006 та 2007 рр. – 
пройшла до парламенту за списком згаданої Партії регіонів. 

З ІІ до VI скликання у парламенті засідали Л. Григорович та 
К. Самойлик. Л. Григорович уперше стала парламентарем завдяки 
перемозі в одному з округів рідної Івано-Франківщини, а потім 
(ставши членом НРУ) – перемагала за списком НРУ, далі – за 
списком «Блоку Віктора Ющенка «Наша Україна». Ставши 
членом партії «Народний Союз Наша Україна», – за списком 
Блоку «НАША Україна» і, зрештою, – за списком блоку «НАША 
УКРАЇНА – НАРОДНА САМООБОРОНА». Політик, відповідно, 
входила до парламентських фракцій, до яких належала партія, в 
якій вона була членом. Тобто Л. Григорович завжди належала до 
сил, які в електоральній свідомості пов’язувалися з проукраїн-
ською позицією й суто українським інтересом.  

На противагу їй комуністка К. Самойлик, хоч у 1994 р. також 
здобула перемогу в окрузі на Херсонщині, надалі до Верховної 
Ради України (з ІІІ до VI скликання включно) проходила за 
списком представників партії «комуністів-капіталістів», далекій 
від українського інтересу.  

Що ж до уродженки Рівненщини К. Ващук, то тут стратегія 
поведінки була ще іншою: у 1994 р. вона була безпартійною 
переможницею у окрузі на Волині; на виборах 1998 р., будучи 
членом Аграрної партії України, здобула перемогу в окрузі на 
Волині; у 2002 р., залишаючись членом АПУ, пройшла до 
Верховної Ради України за списком блоку «За Єдину Україну!» та 
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за період каденції змінила 5 фракцій (вочевидь, дотримуючись 
лінії поведінки нового лідера партії); у 2007 р. як член Народної 
Партії (перейменованої АПУ) здобула депутатський мандат за 
списком «Блоку Литвина». Зрештою, про те, що партії і блоки – 
річ відносна, К. Ващук довела під час виборів до парламенту у 
2012 р.: обернувшись на безпартійну, вона увійшла до парламенту 
за списком Партії регіонів. Однак деградація «регіоналів» змусила 
терміново відмовлятися від членства у згаданій фракції та стати 
членом групи «Суверенна європейська Україна». 

Говорячи про чоловіків, які п’ять разів успішно здолали 
парламентські перегони і, відповідно, ставали парламентарями, то 
їх, за моїми підрахунками, налічувалося 46 осіб.  

Якими були особливості (ідентичності) цієї своєрідної 
«когорти»? 

 а) 12 осіб стали народними депутатами за часів УРСР – у 
1990 р. (О. Борзих, І. Гринів, І. Заєць, А. Кінах, М. Косів, 
Ю. Костенко, П. Мовчан, О. Мороз, О. Панасовський, І. Плющ, 
Т. Стецьків, Л. Танюк), а далі, як і деякі інші, вдало тран-
сформували свій «совєтський ресурс» у ресурс, що виявився 
ефективним в умовах незалежної держави. Утім, підгрупа мала 
свої особливості: одні особи були парламентарями безперервно з 1 
до V скликання включно (О. Борзих, О. Мороз, О. Панасовський, 
Л. Танюк), у інших – була однократна перерва у парламентській 
діяльності (І. Заєць, М. Косів, Ю. Костенко, П. Мовчан, І. Плющ, 
Т. Стецьків: І–ІІІ, ІV–VI скликання). Зрештою, можна виокремити 
«випадок Кінаха», який засідав у Верховній Раді України І, ІІІ, V–
VII скликань. А, крім того, – унікальний випадок І. Гриніва, 
котрий, увійшовши у стіни Верховної Ради УРСР, зміг 
                                                            

 В. Бондаренко, О. Борзих, Г. Васильєв, Й. Вінський, О. Голуб, І. Гринів, 
О. Єдін, І. Заєць, Р. Зварич, А. Кінах, Л. Клімов, Р. Князевич, А. Кожем’якін, 
М. Косів, Ю. Костенко, В. Ландик, А. Мартинюк, В. Матвєєв. С. Матвієнков, 
П. Мовчан, О. Мороз, Г. Немиря, Г. Омельченко, Ю. Павленко, О. Панасовський, 
О. Парубок,  І. Плющ, І. Попеску,  П. Порошенко,  В. Рибак,  Д. Святаш, Є. Сігал, 
Т. Стецьків, Я. Сухий, В. Сушкевич, Л. Танюк, В. Таран (Терен), Б. Тарасюк, 
О. Ткаченко, М. Томенко, В. Хмельницький, В. Хомутиннік, О. Чорноволенко, 
І. Шпров, Д. Шенцев, І. Шкіря. 
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повернутися туди внаслідок перемоги на виборах до українського 
парламенту ІV (за списком «Блоку Віктора Ющенка «Наша 
Україна» як член партії «Реформи і порядок»), VІ (за списком 
«Блоку Юлії Тимошенко» як член партії «Реформи і порядок»), VІІ 
(за списком ВО «Батьківщина» як безпартійний) та VІІІ (за 
списком ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПРОШЕНКА») скликань. Тобто 
зі згаданих 12 осіб він «першим прийшов і останнім (відбувши 
VIII скликання) пішов»;  

б) із 34 інших парламентарів «злам 2014 р.» спромоглися 
пережити і вп’яте того року увійти до Верховної Ради України 
(крім вищезгаданого І. Гриніва) такі депутати, як Р. Зварич (ІІІ–VI, 
VIII), Л. Клімов (IV–VIII), С. Матвієнков (III–V, VII–VIII), Д. Свя-
таш (IV–VIII), Б. Тарасюк (IV–VIII), М. Томенко (IV–VIII), В. Хо-
мутиннік (IV–VIII), І. Шкіря (IV–VIII),  а також низка осіб, яким це 
вдалося і у 2019 р., у тому числі – Р. Князевич (V–IX), А. Ко-
жем’якін (V–IX), Г. Немиря (V–IX), Ю. Павленко (IV–VI VІІІ–IХ), 
Д. Шенцев (V–IX). Окремо виділю П. Порошенка (III–V, VII, IХ). 

– 105 осіб здобували депутатський мандат 4 рази, з яких 11 – 
жінок: А. Александровська (ІІІ–VІ), О. Білозір (ІV–VІ, VIIІ), О. Бон-
даренко (ІІІ–VI), І. Геращенко (VІ–IX), Л. Денісова (V–VIІІ), 
Т. Засуха (ІІІ–VI), О. Кондратюк (VІ–IX), Н. Королевська (V–VІ, 
VIІІ–IX), А. Лабунська (V–VІІ, IX), Ю. Льовочкіна (VІ–IX), 
В. Семенюк (ІІ–V); 

– 232 особи здобували депутатський мандат 3 рази. Серед них 
жінок було 8: О. Бєлькова (VІІ–IX), І. Богословська (ІІІ, VІ–VІІ), 
О. Бондаренко (V–VІІ), Г. Герман (V–VІІ), В. Заклунна (ІІІ–V), 
М. Іонова (VІІ–IX), О. Нетецька (V–VІІ), Я. Стецько (ІІ–ІV); 

– 476 осіб здобували депутатський мандат 2 рази. У тому 
числі – 39 жінок; 

– 1764 особи здобували депутатський мандат 1 раз. У тому 
числі – 187 жінок, з яких 12 були депутатками, обраними у 1990 р., 
тобто – за радянського часу, а 74 – під час парламентських 
перегонів 2019 р.  

Таким чином, підсумовуючи, можна твердити, що у період І–
ІХ скликань Верховної Ради України депутатський мандат (див. 
таблицю 2): 
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а) надавався 4278 разів (на 16 квітня 2020 р.); 
б) народними депутатами обиралися 2658 осіб; 
в) парламентарями були 251 жінка та 2407 чоловіків; 
г) жінки-парламентарки здобули 365 депутатських мандатів, 

чоловіки-парламентарі, відповідно – 3913 мандатів; 
д) 8 разів здобували 2 чоловіки (жодна жінка); 7 разів – 

6 чоловіків і 1 жінка; 6 разів – 21 чоловік (жодна жінки); 5 разів – 
46 чоловіків і 5 жінок; 4 рази – 94 чоловіки і 11 жінок; 3 рази – 
224 чоловіки і 8 жінок; 2 рази – 437 чоловіків і 39 жінок і, 
зрештою, 1 раз – 1577 чоловіків та 187 жінок. 

Таблиця 2 
Особи, які були народними депутатами Верховної Ради України 

1–8 разів 
(кількість жінок і чоловіків та кількість здобутих ними 

депутатських мандатів) 

 
Крім того, дані таблиці свідчать, що 3,04% парламентарів (або 

81 особа: 75 чоловіків та 6 жінок з 2658 усіх народних обранців, з 
яких 23 особи – люди, які почали «накопичувати» депутатські 
мандати з радянського часу – з 1990 р., і серед яких була лише 
1 жінка – Р. Богатирьова) виявили спроможність до здобуття 
депутатських мандатів 5–8 разів, тобто – більшу частину скликань 
Верховної Ради України. Таким чином, у їх руках опинилося (за 
весь період розвитку парламентаризму) в Україні 10,425% або 446 

Обиралися 
кількість  
разів 

ЖІНКИ ЧОЛОВІКИ 
Кількість 

осіб 
Кількість 
здобутих 
мандатів 

Кількість 
осіб 

Кількість 
здобутих 
мандатів 

8  - -  2  16 
7 1 7 6 42 
6 - - 21 126 
5 5 25 46 230 
4 11 44 94 376 
3 8 24 224 672 
2 39 78 437 874 
1 187 187 1577 1577 
 Всього: 251 Всього: 365  Всього: 2407 Всього: 3913 
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мандатів. Якщо не братимемо до уваги 475 обранців 1990 р. 
(радянського часу) і вилучимо їх із загальної кількості (2658 чол.), 
як вилучимо, відповідно, і 475 здобутих ними мандатів (із 4278), 
то матимемо таку картину: кількість осіб-парламентських довго-
жителів (тобто тих, хто здобував мандати 5–8 разів) залишиться 
незмінною – 81 особа, кількість здобутих ними мандатів у період 
функціонування Верховної Ради України з ІІ до ІХ скликання 
становитиме, відповідно, 423 мандати (із загальної кількості 3803 
мандатів, здобутих з 1994 р. до 2019 р.), що збільшує відсоток 
мандатів, якими вони володіли, з 10,425% до 11,122%. Іншими 
словами: у період з 1994 р. (початку діяльності Верховної Ради 
України ІІ скликання) до 2019 р. включно (старту роботи чинного 
парламенту – ІХ скликання) 81 парламентар володів 423 
мандатами, або «11,122% законодавчої влади».  

Крім того, якщо поминути увагою результати виборів в УРСР 
1990 р. і проаналізувати феномен володіння владою в 
українському парламенті у наступний час (тобто проаналізувати 
ситуацію з депутатами і мандатами за період діяльності Верховної 
Ради України ІІ–ІХ скликань), то кількість осіб-«тримачів влади» – 
тих, які здобували депутатський мандат від 4 разів (у половині 
скликань законодавчого органу у 1994–2019 рр.) – становитиме 
153 особи (23 тих, які були/є парламентарями 5–8 разів, та 95 осіб, 
які здобували мандат з 1994 р. – половину скликань законодавчого 
органу – 4 рази). Ці 153 народні депутати за період роботи Вер-
ховної Ради України ІІ–ІХ скликань володіли 803 депутатськими 
мандатами, або 21,1149% від загальної кількості мандатів (3803). 

Таким чином, трохи більше 21% законодавчої влади (якщо 
можна так висловитися) зосереджено в руках 153 осіб. Якщо 
візьмемо до уваги «феномен родинності у владі», то число 153 ще 
зменшиться, адже дехто з депутатів належав/належить до однієї 
родини/роду (наприклад, В. Балога і В. Петьовка, з яких перший 
присутній у парламенті IV, VII – IX скликань, а другий – VI–
IX скликань). Крім того, феномен «родинності» по-своєму 
зменшує іншу частину парламенту, адже з тих 2030 депутатів, які 
обиралися у 1994–2019 рр. 1–3 рази, були/є присутніми родичі 
згаданих 153 «тримачів влади» – своєрідного «парламентського 
верху». Встановлення родинних зв’язків – річ непроста, але, як 
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вказувалося вище, можна стверджувати, що з 1990 р. до 2019 у 
парламенті були/є присутніми члени, щонайменше, кількох 
десятків родин, представники яких мали незаперечний родинний 
зв’язок із «парламентським верхом».  

Визначати кількість парламентарів з «парламентського низу», 
які були/є незалежні від «парламентського верху», варто з 
врахуванням іншого феномену – «партійної належності», яка (в 
українському сьогоденні) виявляє негативну дію на демократію.  

Цей феномен розглянемо, проаналізувавши кількісно-якісні 
показники присутності у 1994–2014 рр. (упродовж ІІ–VII скликань) 
в українському парламенті комуністів. Тож (див. таблицю 3), за 
моїми підрахунками, у Верховній Раді України ІІ скликання 
комуністами (на момент виборів) себе декларували 99 осіб. При 
цьому, що небезінтересно, 11 з них (С. Гуренко, С. Дорогунцов, 
Є. Мармазов, В. Матвєєв, Б. Олійник, О. Панасовський, В. Пет-
ренко, М. Потебенько, О. Стешенко, М. Шульга, В. Яценко) були 
обраними і до Верховної Ради УРСР у 1990 р. У 1998 р. до 
парламенту, який, нагадаю, формувався за змішаною системою, за 
списком КПУ на чолі з П. Симоненком було обрано 88 кому-
ністів (у т. ч. Є. Мармазов, Б. Олійник, О. Панасовський, О. Сте-
шенко, В. Яценко), у 2002 р. – 60 (у т. ч. П. Симоненко), 2006 р. – 
21, 2007 р. – 30, 2012 р. – 34. Тож, у парламенті ІІ скли-
кання (сформованому в умовах функціонування мажоритарної 
виборчої системи) та у Верховній Раді України ІІІ–VII скликань 
(за списком КПУ) комуністи здобули всього 332 мандати.  

 

Таблиця 3 
Кількість мандатів народного депутата, виданих членам КПУ, 

обраним до Верховної Ради України ІІ–VII скликань  
(1994–2014 рр.) * 

 

 Скликання Верховної Ради України 
ІІ ІІІ ІV V VI VII 

Кількість виданих мандатів  
99 

 
88 

 
60 

 
21 

 
30 

 
34 

ВСЬОГО 332 
 

* Складено на основі даних, оприлюднених на вебпорталі Верховної 
Ради України. 
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При цьому кількість осіб, які здобули 332 мандати, була 
значно нижчою: за моїми підрахунками – 218 (див. таблицю 4).   

 

Таблиця 4 
Комуністи, які були народними депутатами Верховної Ради 

України 1–6 разів за період 1994–2014 рр.  
(кількість жінок і чоловіків та кількість здобутих ними 

депутатських мандатів)* 

 

* Складено на основі даних, оприлюднених на вебпорталі Верховної 
Ради України. 

 

Якщо ми візьмемо до уваги тих осіб-комуністів, які були 
парламентарями 3–6 разів (половину скликань парламенту 
Української держави у період з 1994 р. до 2014 р.), то виявимо, що 
їх було лише 24 особи, або 11% (від 218 парламентарів-
комуністів). А це підводить до кількох висновків: якщо люди з 

                                                            
 А. Александровська (4 рази: ІІІ–VI скликань), І. Алексєєв (4 рази: IV–VII), 

О. Бабурін (3 рази: ІV–VI), В. Борщевський (3 рази: ІІІ–V), І. Герасимов (3 рази: 
IV–VI), О. Голуб (5 разів: ІІІ–VII), Л. Грач (3 рази: IV–VI), В. Заклунна-
Мироненко (3 рази: ІІІ–V), С. Кілінкаров (3 рази: V–VІІ), М. Кравченко (ІV–VІ),  
Є. Мармазов (6 разів: І–ІІІ, V–VII), А. Мартинюк (5 разів: ІІІ–VII), Валентин 
Матвєєв (5 разів: ІІІ–VII), Володимир Матвеєєв (4 рази: І, ІІІ, ІV, VІ), В. Мішура 
(3 рази: ІІ–ІV), А. Наливайко (3 рази: ІІІ–V), Б. Олійник (4 рази: 1–ІV), 
В. Оплачко (3 рази: ІІІ–V), О. Парубок (5 разів: ІІ–V, VII), Г. Пономаренко (3 
рази: ІІІ–V), К. Самойлик (5 разів: II–VI), П. Симоненко (6 разів: II–VII), 
О. Ткаченко (3 рази: ІV–VІ), П. Цибенко (5 разів: II, IV–VII). 

Обиралися 
кількість  
разів 

ЖІНКИ ЧОЛОВІКИ 
Кількість 

осіб 
Кількість 
здобутих 
мандатів 

Кількість 
осіб 

Кількість 
здобутих 
мандатів 

6 - - 1 6 
5 1 5 6 30 
4 1 4 1 4 
3 1 3 13 39 
2 2 4 45 90 
1 17 17 130 130 
 Всього: 22 Всього: 33 Всього: 196 Всього: 299 



                                    Політичні ідентичності й ціннісні орієнтири еліти...      151

комуністичною ідентичністю у парламенті – віддзеркалення 
цінностей частини українського електорату (принаймні до 2014 р.), 
то персональна незмінність 11% комуністів у законодавчому 
органі впродовж тривалого часу відображала цінності безпосеред-
ньо самих комуністів: антидемократичні засади функціонування 
партії, наслідком чого була не тільки незмінність керівництва 
партії (управлінського центру), але й групи людей, які від її імені 
виступали у Верховній Раді України.  

Аналіз «уроків від еліти» дозволяє твердити, щонайменше, 
про гендерний дисбаланс (специфіку гендерних ідентичностей) в 
українському парламенті (як у органі представництва, у тому 
числі, і регіонів), про незмінний «парламентський кістяк» і, відпо-
відно, про тенденцію концентрації влади (не лише в парламенті, а 
й загалом у країні) в руках досить невеликої кількості осіб-
представників різних регіонів країни, ідентичності і цінності яких 
(попри зміну соціальних чи політичних /у разі переходу з партії в 
партію/ ідентитетів, природне старіння та ін.) залишаються 
своєрідними, про що свідчить як аналіз партійних програм, 
особливо – передвиборчих, так і програм кандидатів у мажори-
тарних округах під час виборів до Верховної Ради України чи ж 
програм осіб, які претендували на місця в органах місцевого 
самоврядування різного рівня). Для одних з них цінністю була і 
залишається незалежна держава Україна з історією, написаною з 
позицій українського світогляду та українських національних 
інтересів, з українською мовою як єдиною державною, з україн-
ськими релігійними інституціями; держава, яка зорієнтована на 
розвиток демократії, лібералізму з його основоположними посту-
латами свободи, рівності, прав людини та ін., яка осмислює себе 
частиною демократичної Європи, тощо; для інших (не переобтя-
жених політичною доброчесністю) – як «частина російського 
світу», відповідно – у зв’язку з авторитарними державними орга-
нізмами, зі слабкими політичними інститутами (гібридними, 
роз’їденими корупцією та іншими деструктивними особливос-
тями), неспроможними захищати цілісність та суверенітет Украї-
ни, що дозволяє твердити про те, що еліта (її якості, ціннісні 
орієнтири) в Україні – одна із основних суспільно-політичних 
проблем українського сьогодення. 
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ЦІННОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ  
В КОНТЕКСТІ ЇЇ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ 

 

а) ВІННИЧЧИНА 
 

Під цінностями зазвичай розуміють недоступні безпосеред-
ньому спостереженню, але здатні виявлятися у повсякденній 
практиці і спонтанному дискурсі «глибоко приховані загальні 
принципи, що лежать в основі мотивацій, установок і орієнтацій, 
що спрямовують ті чи інші людські дії»211. Виходячи із позицій 
суб’єктивізму, цінності належать до психічних об’єктів, а їхніми 
джерелами є почуття (емотивізм), ставлення (прагматизм) та 
інтереси (утилітаризм). Цінності тут виступають як певні смисло-
життєві орієнтири, які є результатом осягнення людиною 
соціальної реальності і спрямовують її існування в цій реальності. 
Розробник концептуального апарату соціологічної теорії цінностей 
К. Клакхон під цінностями розумів «стійкі в часі, узагальнені 
абстрактні стандарти, які визначають, що є правильним і що 
повинно бути властиво людям того чи того суспільства»212.  

У сучасній західній політичній науці усталеною є думка про 
те, що будь-яка цінність може бути кваліфікована як політична 
цінність, якщо вона є притаманною для політики як сфери 
людської діяльності213. На відміну від моральних і етичних 
цінностей, що базуються на внутрішніх переконаннях людини і 
тискові суспільної думки, політичні цінності існують, спираючись 
на низку політичних механізмів, і реалізуються за допомогою 
політичної влади214. На нашу думку, цінності регіональної 
                                                            

211 Рукавишников В., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и 
социальные изменения. Международные сравнения. Москва, 1998. С. 255. 

212 Rokeach M. The Nature of Human Values. N.Y.: The Free Press, 1973. Р. 192. 
213 Sleat M. What is a Political Value? Political Philosophy and Fidelity to 

Reality. Social Philosophy and Policy. Volume 33. Issue 1–2. Fall 2016. P. 252–272. 
URL: https://www.cambridge.org/core/journals/social-philosophy-and-policy/article/ 
what-is-a-political-value-political-philosophy-and-fidelity-to-reality/463F25B4 
F382F7005E6724C595C0F49C 

214 Дьоміна О. С. Політичні цінності та їх сутність. Політичні науки та 
методика викладання соціально-політичних дисциплін. Серія 22. URL: 
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/13727/1/Demin%D0%B0.pdf 
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політичної еліти найбільш чітко проявляються у політичних 
рішеннях, а факторами їх реалізації є нормативно-правові акти і 
акти з їх реалізації (плани, стратегії, договори тощо).  

Політичні цінності є невід’ємною частиною політичної культури 
людини і віддзеркалюються у її політичній свідомості215. Оскільки 
цінності виступають феноменом свідомості, вони є фактором 
формування політичної ідентичності і її невід’ємною складовою. 
Політичними цінностями можуть бути різні соціальні явища, що є 
ідеалом та/або ціллю політичної діяльності людини, зокрема: 

– справедливість, демократія, свобода, соціалізм, держава, 
батьківщина; 

– рівність, справедливість, безпека, патріотизм, громадянсь-
кий та політичний активізм або політична інертність, легітимність, 
політична відповідальність, етатизм, здатність народу до само-
організації, правовий нігілізм, добробут, порядок, розвиток, 
законність (легальність), влада, мир;  

– війна, революція, реформа, держава, федералізм, самовря-
дування та ін.216. 

Виділяються кілька груп соціальних явищ, які функціонують у 
суспільстві як політичні цінності: 

– соціально-політичні ідеали (свобода, справедливість, 
рівність, законність, порядок та ін.); 

– політичні інститути (держава); 
– характеристика політичної культури (правовий нігілізм, 

етатизм та ін.); 
– форми політичної діяльності (революція, реформа, війна та ін.). 
У сучасному українському суспільстві елітні групи є 

ключовими політичними акторами, від яких найбільшою мірою 
залежить соціально-політична та економічна ситуація у державі. 
Незважаючи на те, що прямої взаємозалежності між цінностями 
людини і ставленням до того чи іншого питання, а тим більше 

                                                            
215 Політологічний енциклопедичний словник / ред.-упоряд. В. П. Гор-

батенко; ред.: Ю. С. Шемшученко, В. Д. Бабакін. Київ: Генеза, 2004. С. 719. 
216 Шилов В. Н. Политические ценности: специфика и функции. Социально-

гуманитарное знание. 2003. № 6. C. 118. 
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певною поведінкою, немає, домінуючі цінності представників 
еліти відіграють ключову роль у прийнятті політичних рішень, і 
саме від них залежить наявність/відсутність змін у країні та шлях, 
яким вона просувається. 

Звісно, найкращим джерелом для виявлення цінностей та 
ідентичностей регіональної політичної еліти були б неформа-
лізовані глибинні інтерв’ю. Втім, оскільки через низку причин (у 
першу чергу фінансового характеру) такого емпіричного матеріалу 
немає у наявності, своє дослідження ми побудуємо на основі 
даних, отриманих з інтерв’ю політиків, опублікованих у ЗМІ, їхніх 
виступів на публічних заходах та промов, виголошених на 
засіданнях представницьких та виконавчих органів влади, а також 
беручи до уваги рішення, закріплені у нормативно-правових актах 
органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Зважаючи на те, що ґрунтом для формування політичних 
цінностей є соціальні (моральні, етичні) цінності, розпочнемо свій 
аналіз саме з них. 

На особистісному рівні регіональні політики Вінниччини 
декларували як ціннісні безпосередньо для себе такі ознаки 
особистості, як:  

– прагнення до самореалізації («Не скажу, що забобонний, але 
у мене є досвід втрачених можливостей у житті. Розумію, що доля 
не часто дарує шанс спробувати і випробувати себе. Перші два я 
вже використав – зараз мені дали третій шанс (призначення на 
посаду голови Вінницької ОДА – М. Г.) і я хочу спробувати» 
(В. Скальський, голова Вінницької ОДА у вересні 2019 р. – червні 
2020 р.; грудень 2019 р.) 217); 

– відповідальність («…головне, що нам потрібно, – це настрій 
на позитивний результат і високий ступінь відповідальності за 
розпочату справу» (С. Татусяк, народний депутат України IV скли-
кання, голова Вінницької обласної ради у листопаді 2010 р. – лютому 

                                                            
 Тут і надалі у дужках вказано прізвище представника регіональної політичної 

еліти, що є автором наведеної цитати, а також час (рік, місяць), коли вона була 
висловлена. При першому згадуванні політичного діяча вказується його посада. 

217 Шуткевич О. Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський – про 
пріоритети в своїй роботі. URL: http://vinnitsaok.com.ua/archives/950492 
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2014 р.; лютий 2012 р.)218; «…кожен має зрозуміти, що ми повинні 
почати з себе, зі свого усвідомлення причетності до того, що 
Україна – не щось абстрактне: це всі ми» (В. Коровій, жовтень 
2017 р.219); «…ми всі разом повинні бути патріотами міста і доносити 
до людей, що тільки від нас залежить наше майбутнє... Ніхто не 
приїде з Хмельницька чи з Києва і за нас наші проблеми вирішувати 
не буде» (С. Моргунов, заступник голови (2006–2014) та голова (з 
лютого 2014 р.) Вінницької міської ради; грудень 2019 р.)220); 

– прямолінійність («Я досить прямолінійна людина і завжди 
говорю про речі так, як є» (О. Домбровський, голова Вінницької 
міської ради (квітень 2002 р. – лютий 2005 р.), голова Вінницької 
ОДА (лютий 2005 р. – квітень 2010 р.), народний депутат України 
VII, VIII скликань; травень 2008 р.221)); 

– чесність («Я хочу чесно дивитися людям в очі і довести, що 
все ж таки у цій країні можна щось зробити» (О. Домбровський, 
грудень 2002 р.)222; «Як би не складалося, завжди діяв по совісті. Для 
мене важливо те, щоб я був чесний перед собою» (С. Татусяк; січень 
2010 р.)223, «Не можна так жити: щоб одні платили, а інші прихо-
вували свої статки і далі крали» (С. Моргунов; серпень 2018 р.)224). 

                                                            
218 Виступ голови обласної ради Татусяка С.П. під час круглого столу 

«Міжнародне співробітництво та сильна регіональна демократія як основа 
європейської інтеграції» 28 лютого 2012 року. URL: https://vinrada.gov.ua/kroki-
evrointegracii-2.htm 

219 Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зустрівся з 
керівниками області та міста. URL: https://usnr.gov.ua/news/10-27-55-09-10-2017/ 

220 Качор А. «Ми інтегруємо будь-кого, хто хоче до нас приєднатися»: 
інтерв’ю з мером Вінниці Сергієм Моргуновим. URL: https://vezha.vn.ua/komu-
treba-rizkist-navedemo-interv-yu-z-merom-vinnytsi-sergiyem-morgunovym-video/ 

221 Пархомчук Т. Линия фронта – губернаторские кресла. URL: 
https://zn.ua/internal/liniya_fronta__gubernatorskie_kresla.html 

222 Пархомчук Т. Карфаген має бути... розграбовано, або національні 
особливості провінційного переділу очима вінницького мера. URL: 
https://zn.ua/ukr/internal/karfagen_mae_buti_rozgrabovano,_abo_natsionalni_osoblivos
ti_provintsiynogo_peredilu_ochima_vinnitsko.html 

223 Шарапов О. Сергій Татусяк: «Я не хворію владою, тому не був 
губернатором» URL: https://vn.20minut.ua/Polityka/sergiy-tatusyak-ya-ne-hvoriyu-
vladoyu-tomu-ne-buv-gubernatorom-166953.html 

224 Шуткевич О. Мер Вінниці Сергій Моргунов – про бюджет, електронні 
квитки та медпослуги. URL: http://vinnitsaok.com.ua/archives/242345 
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Представники регіональної політичної еліти в інтерв’ю доволі 
часто озвучували важливість традиційних цінностей, зокрема сім’ї. 
При цьому увага акцентувалася на важливості для них спільного 
проведення часу під час новорічних та релігійних свят: 

– «Новий рік вже багато років зустрічаю в родинному колі. На 
Новий рік і Різдво завжди намагаємося бути разом. Причому, не в 
ресторані, а вдома. Це сімейні свята» (І. Мовчан, депутат Він-
ницької обласної ради IV–V скликань, перший заступник голови 
(червень 2010 р. – листопад 2012 р.), голова (листопад 2012 р. – 
березень 2014 р.) Вінницької ОДА; грудень 2013 р.)225; 

– «На свята традиційно збираємося родиною у сімейному 
колі» (А. Олійник, голова Томашпільської РДА (березень 2005 р. – 
червень 2010 р.) та районної ради (листопад 2010 р. – березень 
2014 р), голова Вінницької ОДА (березень 2014 р. – лютий 2015 р.), з 
листопада 2015 р. – голова Вінницької обласної ради VI скли-
кання; грудень 2016 р.)226; 

– «(Новий рік зустрічаю – М. Г.) завжди в сімейному колі. В 
нас велика сім’я і в нас традиція 7-го числа (січня – М. Г.) завжди 
збиратися разом» (С. Моргунов; грудень 2019 р.)227; 

– «Звичайно на першому місці нині родина» (А. Гижко, 
перший заступник голови Вінницької ОДА (серпень 2014 р. – 
липень 2019 р.); січень 2020 р.)228; 

– «Традиція нашої сім’ї – це спільна зустріч в родинному колі 
Нового року, Святвечора та Різдва серед найближчих людей. І 

                                                            
225 Інтерв’ю керівника регіону Івана Мовчана про рік на посаді голови 

обласної державної адміністрації. URL: http://www.barrda.gov.ua/pres-
centr/news?news=3394&nav=1&p=112&at_page=100#news-cnt-anchor 

226 Рік на посаді голови Вінницької облради. Інтерв’ю з Анатолієм 
Олійником. URL: https://www.vinnitsa.info/news/rik-na-posadi-golovi-vinnitskoyi-
oblradi-intervyu-z-anatoliyem-oliynikom.html 

227 Качор А. «Ми інтегруємо будь-кого, хто хоче до нас приєднатися»: 
інтерв’ю з мером Вінниці Сергієм Моргуновим. URL: https://vezha.vn.ua/komu-
treba-rizkist-navedemo-interv-yu-z-merom-vinnytsi-sergiyem-morgunovym-video/ 

228 Верлан О. Колишній перший заступник губернатора Вінниччини Андрій 
Гижко: «Корупція подекуди нині навіть повертається до жахливих масштабів 
2012–13 років». URL: https://naparise.com/posts/kolyshnii-pershyi-zastupnyk-
hubernatora-vinnychchyny-andrii-hyzhko-koruptsiia-podekudy-nyni-navit-
povertaietsia-do-zhakhlyvykh-masshtabiv-2012-13-rokiv 
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обов’язково мають бути наші батьки, діти, внуки. І всі у 
вишиванках, з колядками, з кутею… Цій традиції ми не зраджуємо 
вже багато років» (В. Коровій, заступник (2000–2006), перший 
заступник голови (2006 – липень 2010 р.), голова (лютий 2015 р. – 
травень 2019 р.) Вінницької ОДА, заступник Вінницького міського 
голови (липень 2011 р. – лютий 2015 р.), депутат Вінницької 
обласної ради IV, V та VI скликань; січень 2020 р.)229. 

Спілкування в сім’ї витрактовується певною цінністю, але не 
домінуючою. Принаймні для багатьох політиків ця цінність – 
менш значима порівняно з роботою чи самореалізацією: 

– На запитання «Зважаючи на те, що це не довготривала 
перспектива і незабаром посаду голови ОДА ліквідують, ви не 
шкодуєте про свій вибір “камікадзе”?» В. Скальський відповідав: 
«Я – ні! А от дружина – так, бо я практично не буваю вдома. Але 
кожного дня я працюю з чимось новим, отримую нову інформацію, 
нові завдання, нові доручення» (В. Скальський; грудень 2019 р.)230; 

– «На мене навіть дружина ображається, що коли ми їдемо по 
місту, я на вулиці більше щось помічаю, ніж у домі. Умовно 
кажучи, можу побачити, що бордюр якось неправильно стоїть, а 
якщо вдома щось не так висить, то я на це можу не звернути 
увагу» (С. Моргунов; грудень 2019 р.)231; 

– «…у родині… не в захваті, якщо чоловіка і батька бачать 
лише пізно ввечері» (І. Мовчан; грудень 2013 р.)232. 

Щодо такої цінності, як «дружба», то думки представників 
регіональної еліти Вінниччини доволі строкаті: починаючи від 

                                                            
229 Ковальський Р. Валерій Коровій про воєнні 5 років Вінниччини, ціну 

посади Олійника, «лихоманку» в Тростянці та «церковну політику» генерала 
Педоса. URL: https://33kanal.com/news/80135.html 

230 Шуткевич О. Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський – про 
пріоритети в своїй роботі. URL: http://vinnitsaok.com.ua/archives/950492 

231 Качор А. «Ми інтегруємо будь-кого, хто хоче до нас приєднатися»: 
інтерв’ю з мером Вінниці Сергієм Моргуновим. URL: https://vezha.vn.ua/komu-
treba-rizkist-navedemo-interv-yu-z-merom-vinnytsi-sergiyem-morgunovym-video/ 

232 Інтерв’ю керівника регіону Івана Мовчана про рік на посаді голови 
обласної державної адміністрації. URL:  http://www.barrda.gov.ua/pres-
centr/news?news=3394&nav=1&p=112&at_page=100#news-cnt-anchor 
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визнання важливості дружби у житті («Моє життєве кредо “зали-
шатися людиною на будь-якій посаді і мати відданих товаришів”» 
(В. Дорошенко, голова Чечельницької РДА; 1998 р.)233, «Друзі – це 
спілкування, це якийсь час разом, це ступінь довіри. Саме так 
формується дружба. А сьогодні, на цій посаді, багато в чому себе 
обмежуєш. Часу немає. Один день на тиждень викроїш кілька 
годин для родини і все…» (І. Мовчан; грудень 2013 р.)234) до її 
заперечення у професійному середовищі («А в політиці є політики, 
а не друзі. Це люди, на яких впливають багато зовнішніх 
факторів – від вказівок центрального керівництва партії до 
життєвих обставин» (А. Олійник; грудень 2019 р.)235, «Свого часу 
я працював із Петром Порошенком та Володимиром Гройсманом 
як мером і прем’єр-міністром… Але друзі для мене – це люди із 
«пісочниці» в дворі, однокласники по школі та одногрупники по 
педагогічному університету… Тому із Порошенком і Гройсманом 
у нас чесні, відкриті стосунки, які забезпечать прозорі вибори без 
будь-яких питань і бруду…» (С. Борзов, голова Вінницької ОДА з 
червня 2020 р.; липень 2020 р.)236). 

Питання «дружби» фігурують в інтерв’ю у контексті 
взаємовідносин між «старими» і «молодими» політиками, коли 
журналіст прямо запитує про наявність «патрон-клієнтистських» 
зв’язків. Такий тип неформальних відносин часто пояснюється 
«людською дружбою», що не пов’язана із професійною діяльністю 
(«Якщо йдеться про голову облради Юрія Івановича Іванова, то ми 
колись разом працювали: я був першим секретарем міськкому 
комсомолу, а він – мером міста. Ми давно дружимо і підтримуємо 
один одного – це людська дружба. У мене досить нормальні 
стосунки склалися і з губернатором, і з багатьма народними 

                                                            
233 Хто є хто в місцевій владі України 1994–1998. Київ, 1998. С. 125. 
234 Інтерв’ю керівника регіону Івана Мовчана про рік на посаді голови 

обласної державної адміністрації. URL: http://www.barrda.gov.ua/pres-
centr/news?news=3394&nav=1&p=112&at_page=100#news-cnt-anchor 

235 Пустовіт О. Анатолій Олійник, голова Вінницької обласної ради. Бюджет 
області прийматимемо на оголених нервах. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-
regions/2834228-anatolij-olijnik-golova-vinnickoi-oblasnoi-radi.html 

236Ковальський Р. Сергій Борзов – останній губернатор. Чи піде він у мери 
Вінниці? URL: https://33kanal.com/news/95329.html 
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депутатами, керівниками держави, хоча я цього не афішую» 
(О. Домбровський; грудень 2002 р.)237). 

У питаннях професійних відносин ключовими цінностями, на 
яких наголошували представники регіональної політичної еліти, 
були професійність, ефективність і чесність: 

– «Критерії моїх вимог до тієї команди, з якою я працюю і 
буду працювати, залишаються незмінними – це професіоналізм і 
любов до свого міста» (В. Гройсман, Вінницький міський голова 
(березень 2006 р. – лютий 2014 р.), народний депутат України VIII 
скликання, Голова Верховної Ради України (листопад 2014 р. – 
квітень 2016 р.), Прем’єр-міністр України (квітень 2016 р. – сер-
пень 2019 р.); квітень 2006 р.)238; 

– В. Скальський, відбираючи кандидатів на посади голів РДА 
Вінницької області у межах проєкту «Ліфт», оцінював 
претендентів «за багатьма критеріями, два першочергові – 
професійність і доброчесність». У сформованому ним списку 
кандидатів були «вмотивовані люди, які готові працювати на 
результат» (В. Скальський; грудень 2019 р.)239; 

– «Керівник – як диригент у симфонічному оркестрі. Коли 
насолоджуєшся музикою, здається, що людина лише паличкою 
махає. Але варто на місток запросити поганого диригента, й 
оркестр розбалансується. Так, у державному управлінні не відки-
даємо інерцію, але стратегічні питання потребують фахової оцінки 
та управлінських рішень, інакше оминути збоїв не вдасться» 
(В. Коровій; травень 2019 р.)240; 

                                                            
237 Пархомчук Т. Карфаген має бути... розграбовано, або національні 

особливості провінційного переділу очима вінницького мера. URL: https://zn.ua/ 
ukr/internal/karfagen_mae_buti_rozgrabovano,_abo_natsionalni_osoblivosti_provintsiy
nogo_peredilu_ochima_vinnitsko.html 

238 Пархомчук Т. Винницкий мэр Владимир Гройсман: «Молодость – не 
порок, а запас прочности» URL: https://zn.ua/internal/vinnitskiy_mer_vladimir_ 
groysman_molodost__ne_porok,_a_zapas_prochnosti.html 

239 Шуткевич О. Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський – про 
пріоритети в своїй роботі. URL: http://vinnitsaok.com.ua/archives/950492 

240 Верлан О. Голова Вінницької ОДА Валерій Коровій: «Зараз знайдеться багато 
бажаючих зайняти місце голови, хоча їх було дуже мало в 2014–15 роках». URL: 
https://naparise.com/posts/holova-vinnytskoi-oda-valerii-korovii-zaraz-znaidetsia- bahato-
bazhaiuchykh-zainiaty-mistse-holovy-khocha-ikh-bulo-duzhe-malo-v-2014-15-rokakh 
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– «Які кадрові рішення будуть прийматись? – По ефективності 
кожного працівника будемо визначатися вже в роботі» (С. Борзов; 
червень 2020 р.)241. 

Також ціннісними для регіональних еліт були:  
– командна робота («Моє завдання – сформувати ту команду, 

з якою я буду себе відчувати комфортно та з якою не буду 
знаходитись в полоні політичних компромісів» (В. Скальський; 
листопад 2019 р.)242; «…ми все повинні робити для того, щоб 
Вінниця була найкращим містом в Україні. І це не персонально 
там Моргунов–Петров–Сідоров, а команда і підтримка вінничан» 
(С. Моргунов, грудень 2019 р.)243); 

– стратегічне планування («Наша перевага в тому, що ми 
маємо стратегію. Ми чітко розуміємо, що ми можемо пообіцяти 
людям, які завдання ми можемо собі поставити і наскільки ми їх 
можемо виконати» (С. Моргунов; грудень 2019 р.)244);  

– «психологічна стійкість і моральні принципи» (А. Олійник; 
березень 2015 р.)245; 

– здатність приймати самостійні рішення (голова ОДА 
А. Олійник дорікав своїм підлеглим за «віру в доброго царя», яку 
називав «рудиментом радянської системи»)246. 

                                                            
241 Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов: кабінетним 

губернатором я не буду. URL: https://www.vinnitsa.info/news/holova-vinnyts-koyi-
oblderzhadministratsiyi-serhiy-borzov-kabinetnym-hubernatorom-ya-ne-budu.html 

242 Пустовіт О. Владислав Скальський: «Я – адепт Вінниччини». Про ціну 
«людини Гройсмана», заЗЕленілий Фейсбук, чому не ходить в церкву, поки 
судять Ігоря Салецького, та від чого щомісяця шаленіє дружина губернатора. 
URL: http://vinnichina.info/2019/11/15/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0% 
b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1% 
8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%b5% 
d0%bf%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%bd%d0%bd/ 

243 Качор А. «Ми інтегруємо будь-кого, хто хоче до нас приєднатися»: 
інтерв’ю з мером Вінниці Сергієм Моргуновим. URL: https://vezha.vn.ua/komu-
treba-rizkist-navedemo-interv-yu-z-merom-vinnytsi-sergiyem-morgunovym-video/ 

244 Там само. 
245 Екс-губернатор Вінниччини про секретні безпілотники, корупційні схеми 

і прихильників Росії в області. URL: https://www.vinnitsa.info/news/eks-gubernator-
vinnichchini-pro-sekretni-bezpilotniki-koruptsiyni-shemi-i-prihilnikiv-rosiyi-v-
oblasti.html 



                                                               Цінності регіональної політичної еліти ...      161

Водночас, у середовищі регіональної політичної еліти виз-
нається, що в існуючих умовах професіоналізм не завжди є 
головним критерієм для призначення на посади («Якість політич-
ної влади багато в чому визначається якістю політичних еліт і 
їхніми взаємостосунками… Справжній управлінець має володіти 
певним набором якостей, але, як показують реальні умови, 
професіоналізм не є визначальним чинником у службовій кар’єрі» 
(А. Олійник; квітень 2018 р.)247). Подекуди критикувалися і запере-
чувалися неформальні відносини у професійному середовищі («Я 
не прихильник таких відносин, які бувають у керівників району – 
разом на полювання, в сауну... Я розділяю особисте і виконання 
своїх повноважень» (А. Олійник; грудень 2019 р.)248), використання 
владних повноважень у власних інтересах (А. Олійник критикував 
місцеві політичні сили за бажання працевлаштувати «своїх людей» 
без оглядки на їхній професіоналізм249) тощо. 

Окремою цінністю для місцевої еліти є належність до владної 
групи. Наявні вислови, які підтверджують тезу про те, що 
представники еліти являють собою монолітну структуру. Також 
помітна відсутність жорсткої критика своїх політичних опонентів, 
навіть якщо вони належали до ворожого табору (наприклад, 
«регіоналів»)250. 

                                                                                                                                   
246 Екс-губернатор Вінниччини про секретні безпілотники, корупційні схеми 

і прихильників Росії в області. URL: https://www.vinnitsa.info/news/eks-gubernator-
vinnichchini-pro-sekretni-bezpilotniki-koruptsiyni-shemi-i-prihilnikiv-rosiyi-v-oblasti.html. 

247 Анатолій Олійник: «Сучасний керівник повинен мати стратегічний план 
та знати, як організувати людей». URL: https://vinrada.gov.ua/anatolij-olijnik-
suchasnij-kerivnik-povinen-mati-strategichnij-plan-ta-znati-yak-organizuvati-ljudej.htm 

248 Пустовіт О. Анатолій Олійник, голова Вінницької обласної ради. Бюджет 
області прийматимемо на оголених нервах. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-
regions/2834228-anatolij-olijnik-golova-vinnickoi-oblasnoi-radi.html 

249 Екс-губернатор Вінниччини про секретні безпілотники, корупційні схеми 
і прихильників Росії в області. URL: https://www.vinnitsa.info/news/eks-gubernator-
vinnichchini-pro-sekretni-bezpilotniki-koruptsiyni-shemi-i-prihilnikiv-rosiyi-v-oblasti.html 

250 Верлан О. Голова Вінницької ОДА Валерій Коровій: «Зараз знайдеться 
багато бажаючих зайняти місце голови, хоча їх було дуже мало в 2014–15 роках». 
URL: https://naparise.com/posts/holova-vinnytskoi-oda-valerii-korovii-zaraz-znaidetsia-
bahato-bazhaiuchykh-zainiaty-mistse-holovy-khocha-ikh-bulo-duzhe-malo-v-2014-15-
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У своєму дискурсі представники регіональної політичної еліти 
постійно звертаються до демократичних цінностей, таких, 
зокрема, як: 

– свобода («Краще вмерти стоячи, ніж жити на колінах» 
(В. Титаренко, міський голова Ямполя; 1998 р.)251); 

– рівність («Я ніколи в житті не звертаю увагу на політичні 
погляди підлеглих, їх релігійні вподобання, колір очей чи волосся. 
Для мене основне, щоб та ділянка роботи, яка закріплена за 
фахівцем, була виконана з максимальною віддачею» (А. Олійник; 
грудень 2015 р.)252). 

– відкритість, прозорість і публічність («Відкритість у 
прийнятті рішень, в доступі до інформації щодо використання 
коштів, щодо особистостей, які є депутатами чи керівниками, – це 
вкрай необхідна річ» (А. Олійник; грудень 2017 р.)253; «Я – за 
послідовність і публічність у всіх питаннях, що стосуються 
розвитку міста та управління його ресурсами» (В. Гройсман; 
квітень 2006 р.)254; «Всі рішення будуть публічними, механізми їх 
прийняття – прозорими. Відкритий конкурс, чесна боротьба: хто 
краще, той і виграв» (В. Гройсман; квітень 2006 р.)255; «Працю-
ватиму прозоро, щоб виборець знав про прийняті рішення і про 
діяльність представницького органу влади» (А. Олійник; грудень 
2015 р.)256; «…ми спільно з вінничанами розробили стратегію 

                                                            
251 Хто є хто в місцевій владі України 1994–1998. Київ, 1998. С. 333. 
252 Інтерв’ю голови [Вінницької] обласної ради Анатолія Олійника 

УКРІНФОРМу. URL: https://vinrada.gov.ua/intervju-golovi-oblasnoi-radi-anatoliya-
olijnika-ukrinformu.htm 

253 Голова Вінницької обласної ради Анатолій Олійник: Без відкритості у 
виборців виникає багато питань до влади. URL: https://www.vinnitsa.info/news/ 
golova-vinnitskoyi-oblasnoyi-radi-anatoliy-oliynik-bez-vidkritosti-u-vibortsiv-
vinikaye-bagato-pitan-do-vladi.html 

254 Пархомчук Т. Винницкий мэр Владимир Гройсман: «Молодость – не 
порок, а запас прочности» URL: https://zn.ua/internal/vinnitskiy_mer_vladimir_ 
groysman_molodost__ne_porok,_a_zapas_prochnosti.html 

255 Там само. 
256 Інтерв’ю голови [Вінницької] обласної Ради Анатолія Олійника 

УКРІНФОРМу. URL: https://vinrada.gov.ua/intervju-golovi-oblasnoi-radi-anatoliya-
olijnika-ukrinformu.htm 
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(«Вінниця – 2020» – М. Г.), у якій були абсолютно чіткі пріори-
тети. Вона не була написана на папері у якомусь кабінеті. Цей 
документ був широко обговорений з людьми» (В. Гройсман; 
червень 2020 р.)257; «Всіма своїми вчинками і діями я намагаюся 
робити все, щоб люди мені вірили. Мої кроки відкриті і абсолютно 
реальні... Ми відходимо від панегіриків і намагаємося проводити 
порівняння – що було і що зроблено» (І. Мовчан; жовтень 
2013 р.)258); 

– право місцевого населення на самоврядування («Це традиція 
вільних громадян, котрі визнають лише виборних людей, яким 
довіряють і яких наділяють владними повноваженнями. Тільки 
така влада є й справді народною – владою не над громадою, а 
владою самої громади, для громади та в інтересах громади» 
(А. Олійник; грудень 2017 р.)259); 

– критичне ставлення до власної діяльності («Мені б дуже 
хотілося, щоб у нас дійшли руки до реформування самих себе» 
(О. Домбровський; серпень 2016 р.)260); 

– суспільна користь («У суперечливих випадках я кажу 
колегам: давайте при прийнятті рішень виходити з того, що 
корисно місту. Адже нас обирали, щоб ми працювали на місто» 
(В. Гройсман; грудень 2006 р.)261); 

                                                            
257 Рудницька О. «Вінниця 3.0»: на прикладі міста запропонована стратегія 

для розвитку регіону. URL: https://naparise.com/posts/vinnytsia-30-na-prykladi-
mista-zaproponovana-stratehiia-dlia-rozvytku-rehionu 

258 Иван Мовчан: «Моя цель очень простая – изменить лицо Винницкой 
области, настроения людей и качество их жизни». URL: 
https://www.myvin.com.ua/ua/news/politics/23364.html  

259 Голова Вінницької обласної ради Анатолій Олійник: Без відкритості у 
виборців виникає багато питань до влади. URL: 
https://www.vinnitsa.info/news/golova-vinnitskoyi-oblasnoyi-radi-anatoliy-oliynik-bez-
vidkritosti-u-vibortsiv-vinikaye-bagato-pitan-do-vladi.html 

260 Ольшевська І. Олександр Домбровський: «За 25 років ми ще не створили 
ефективної структури управління державою». URL: http://vinnitsaok.com.ua/ 
archives/216371 

261 Пархомчук Т. Вінницький мер Володимир Гройсман: «Субсидії повинні 
канути в Лету. Цільова допомога напряму – і жодних тіньових схем». URL: 
https://zn.ua/ukr/economics_of_regions/vinnitskiy_mer_volodimir_groysman_subsidiyi
_povinni_kanuti_v_letu_tsilova_dopomoga_napryamu__i_zhodn.html 
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– повага до особистості («Моя моральна складова надто 
велика – уважно ставлюсь до людей. Людина для мене, 
насамперед, – особистість» (В. Скальський; листопад 2019 р.)262, 
«Треба в кожній людині бачити особистість і бути порядним 
завжди і в усьому» (Д. Дворкіс, міський голова Вінниці (травень 
1992 р. – червень 2000 р.), голова Вінницької ОДА (липень – листо-
пад 1999 р.), народний депутат України III скликання; 1998 р.)263). 

Неодноразово акцентувалася увага на важливості дотримання 
демократичних цінностей без конкретизації, яких саме («Дуже 
важливо дотримуватись демократичних принципів роботи» (А. Олій-
ник; грудень 2016 р.)264), або, посилаючись на авторитетні організації 
(«Північноатлантичний альянс – це не просто військова організація, 
це політичне формування, яке базується на принципах верховенства 
права, основних людських, демократичних цінностях, поваги 
особистості, поваги до права власності. Це ті принципи, які сповідує 
сьогодні світова спільнота. До 2014 року ми повністю не 
усвідомлювали, якими важливими є ці основоположні принципи для 
нашої державності» (В. Коровій; квітень 2019 р.)265). 

Разом з тим чітко фіксуються деякі суперечності у цінностях, 
декларованих представниками регіональної політичної еліти. Так, 
на противагу перерахованим вище демократичним цінностям, 

                                                            
262 Пустовіт О. Владислав Скальський: «Я – адепт Вінниччини». Про ціну 

«людини Гройсмана», заЗЕленілий Фейсбук, чому не ходить в церкву, поки 
судять Ігоря Салецького, та від чого щомісяця шаленіє дружина губернатора. 
URL: http://vinnichina.info/2019/11/15/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8% 
d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c% 
d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%b5% 
d0%bf%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%bd%d0%bd/ 

263 Хто є хто в місцевій владі України 1994–1998. Київ, 1998. С. 117. 
264 Рік на посаді голови Вінницької облради. Інтерв’ю з Анатолієм 

Олійником. URL: https://www.vinnitsa.info/news/rik-na-posadi-golovi-vinnitskoyi-
oblradi-intervyu-z-anatoliyem-oliynikom.html 

265 Валерій Коровій: «НАТО – це не просто оборонна організація, це 
військово-політичне формування, яке базується на принципах верховенства права 
та демократичних цінностей». URL: http://www.vin.gov.ua/news/top-novyny/18335-
valerii-korovii-nato-tse-ne-prosto-oboronna-orhanizatsiia-tse-viiskovo-politychne-
formuvannia-iake-bazuietsia-na-pryntsypakh-verkhovenstva-prava-ta-
demokratychnykh-tsinnostei-2 
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місцеві політики дуже часто наголошують на особливій турботі 
про населення регіону чи міста. Ця риторика, по-перше, часто 
межує з популізмом, а по-друге, формує у громадян патерна-
лістське сприйняття людей, наділених владними повноваженнями, 
і, врешті-решт, шкодить зміцненню у суспільстві демократичних 
цінностей, базованих на індивідуалізмі: 

– «Все, що сьогодні відбувається у Вінниці, все, що стосується 
нашої роботи, це все відбувається навколо інтересів людини» 
(В. Гройсман; березень 2009 р.)266; 

– «…вона (влада – М. Г.) щодня працює на захист інтересів 
людей, опікується ними» (С. Татусяк; січень 2010 р.)267; 

– «Сьогодні величезна кількість людей потребують допомоги 
держави, втручання фахового працівника, який може сконстру-
ювати їм «дорожню карту», підказати, як вчинити у тій чи іншій 
життєвій ситуації» (І. Мовчан; жовтень 2013 р.)268; 

– «Для мене вкрай важливо, щоб люди відчували себе госпо-
дарями на своїй землі, в нашій державі» (А. Олійник; грудень 
2019 р.)269; 

– «…щоб ви знали, тепло ми вмикаємо у Вінницькій міській 
раді, коли запускаємо його по всьому місту, не раніше. І це моя 
принципова позиція: що “поки ви не запустите тепло людям в 
хати, тут тепла у вас не буде”, і всі це знають» (С. Моргунов; 
грудень 2019 р.)270. 

                                                            
266 Скрипін Р. Мер Вінниці Володимир Гройсман: «Сьогодні ми прибираємо 

краще і витрачаємо в два рази менше коштів». URL:  https://www. 
radiosvoboda.org/a/1563969.html 

267 Шарапов О. Сергій Татусяк: «Я не хворію владою, тому не був 
губернатором». URL: https://vn.20minut.ua/Polityka/sergiy-tatusyak-ya-ne-hvoriyu-
vladoyu-tomu-ne-buv-gubernatorom-166953.html 

268 Іван Мовчан: «Сьогодні основне завдання держави – дати людям 
інструмент вирішення тієї чи іншої проблеми. URL: https://www.myvin.com.ua/ 
ua/news/region/23536.html?p=2  

269 Пустовіт О. Анатолій Олійник, голова Вінницької обласної ради. Бюджет 
області прийматимемо на оголених нервах. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-
regions/2834228-anatolij-olijnik-golova-vinnickoi-oblasnoi-radi.html 

270 Качор А. «Ми інтегруємо будь-кого, хто хоче до нас приєднатися»: 
інтерв’ю з мером Вінниці Сергієм Моргуновим. URL: https://vezha.vn.ua/komu-
treba-rizkist-navedemo-interv-yu-z-merom-vinnytsi-sergiyem-morgunovym-video/ 
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Аналогічною є ситуація з двоякістю/суперечливістю у анти-
корупційній риториці. З одного боку, представники регіональної 
політичної еліти декларують розуміння необхідності протидії 
корупції («…без подолання корупції побудувати успішну Україну 
нереально» (С. Моргунов; серпень 2018)271; «…спокуса “ручного” 
розподілу грошей дуже велика» (А. Олійник; грудень 2017 р.)272). 
А з іншого боку, часом висловлюють майже інфантильні 
твердження про подолання корупції в регіоні («Завдяки системі 
Прозорих офісів, я переконаний, що масова корупція на 90% в 
суспільстві була подолана» (А. Гижко; січень 2020 р.)273) чи 
виправдовують дрібну побутову корупцію («Спочатку треба виз-
начитися, що ми розуміємо під поняттям “корупція”… Приміром, 
ми даруємо шкільній вчительці коробку цукерок чи шоколадкою 
віддячуємо лікарку, або за довідку працівника ЖЕКу… Але чи 
вірно прирівнювати коробку цукерок до мільйонного хабаря?» 
(А. Гижко; січень 2020 р.)274). 

Місцеві політики схильні наголошувати у власному дискурсі 
важливість для них таких цінностей, як державницькі погляди і 
патріотизм. При цьому, подекуди, вони це робили із надмірним 
пафосом: 

– «Творити добро на благо незалежної Української держави – 
мета мого життя» (П. Марцинковський, голова Іллінецької (1995–
1998), Калинівської (1998–2002), Барської (2006–2009) РДА; 
1998 р.)275; 

                                                            
271 Шуткевич О. Мер Вінниці Сергій Моргунов – про бюджет, електронні 

квитки та медпослуги. URL: http://vinnitsaok.com.ua/archives/242345 
272 Голова Вінницької обласної ради Анатолій Олійник: Без відкритості у 
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273 Верлан О. Колишній перший заступник губернатора Вінниччини Андрій 
Гижко: «Корупція подекуди нині навіть повертається до жахливих масштабів 
2012–13 років». URL: https://naparise.com/posts/kolyshnii-pershyi-zastupnyk-
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274 Там само. 
275 Хто є хто в місцевій владі України 1994–1998. Київ, 1998. С. 234. 
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– «…крок за кроком досягати мети, щоб Україна була цілісна, 
щоб на її території не було іноземних військових – будь-яких – це 
важливо. Для цього необхідно укріплювати армію, працювати з 
волонтерами, завжди пам’ятати про демобілізованих» (С. Моргу-
нов; грудень 2019 р.)276; 

– В. Скальський оцінював можливість працювати головою 
ОДА як спосіб отримати «глибоке відчуття виконаного обов’язку 
перед своєю державою» (В. Скальський; грудень 2019)277; 

– «…мені боляче за державу» (А. Олійник; березень 2015 р.)278; 
– «Без почуття патріотизму і солідарної відповідальності за 

рідне село, селище чи місто навряд чи можна сподіватися на пози-
тивне виконання намічених планів» (С. Татусяк; лютий 2012 р.)279; 

– В. Скальський розповідав, що під час проживання у 
Казахстані і Російській Федерації у родині хоч і не спілкувалися 
українською, але зберігали українську ідентичність: «…завжди 
були українцями – традиційно 24 серпня виходили у вишиванках 
на вулицю і пишалися тим, що ми – українці…» (В. Скальський; 
листопад 2019 р.)280. 
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Однією із найбільш важливих цінностей для регіональної 
політичної еліти є місцевий патріотизм. Ця цінність декларувалася 
значно частіше і була більш вираженою, порівняно із державниць-
кими поглядами та загальнодержавним патріотизмом. Політики та 
чиновники неодноразово говорили про свою відданість Віннич-
чині, що відобразилось у низці заяв: 

– «Я казав і кажу, що міста не продам» (О. Домбровський; 
грудень 2002 р.)281; 

– «Нікуди я звідси не поїду, я люблю своє місто і хочу бути 
корисним йому. Ні Київ, ні міністерства мене не цікавлять. Адже я 
прийшов сюди не заради посади, а для того, щоб зробити 
задумане, чого хотів би сам і чого хочуть вінничани» 
(В. Гройсман; грудень 2006 р.)282; 

– «…я б не балотувався на мера (Києва – М. Г.). Тому що я 
люблю місто Вінницю» (В. Гройсман; березень 2009 р.)283; 

– «Ми маємо колосальний потенціал та безмежну любов до 
землі, на якій живемо» (С. Моргунов; серпень 2018 р.)284; 

– «Я вінничанин, я дуже люблю своє місто. Я свого часу прийняв 
рішення, що залишаюся жити і працювати у місті Вінниця, хоча у 
мене були можливості тоді переїхати в іншу країну. … Але саме ось 
це спонукало мене вирішити, що я хочу працювати у Вінниці, мені це 
подобається» (С. Моргунов; грудень 2019 р.)285; 

                                                            
281 Пархомчук Т. Карфаген має бути... розграбовано, або національні 

особливості провінційного переділу очима вінницького мера. URL: 
https://zn.ua/ukr/internal/karfagen_mae_buti_rozgrabovano,_abo_natsionalni_osoblivos
ti_provintsiynogo_peredilu_ochima_vinnitsko.html 

282 Пархомчук Т. Вінницький мер Володимир Гройсман: «Субсидії повинні 
канути в Лету. Цільова допомога напряму – і жодних тіньових схем». URL: 
https://zn.ua/ukr/economics_of_regions/vinnitskiy_mer_volodimir_groysman_subsidiyi
_povinni_kanuti_v_letu_tsilova_dopomoga_napryamu__i_zhodn.html 

283 Скрипін Р. Мер Вінниці Володимир Гройсман: «Сьогодні ми прибираємо 
краще і витрачаємо в два рази менше коштів». URL: https://www. 
radiosvoboda.org/a/1563969.html 

284 Шуткевич О. Мер Вінниці Сергій Моргунов – про бюджет, електронні 
квитки та медпослуги. URL: http://vinnitsaok.com.ua/archives/242345 

285 Качор А. «Ми інтегруємо будь-кого, хто хоче до нас приєднатися»: 
інтерв’ю з мером Вінниці Сергієм Моргуновим. URL: https://vezha.vn.ua/komu-
treba-rizkist-navedemo-interv-yu-z-merom-vinnytsi-sergiyem-morgunovym-video/ 
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– «Я – адепт Вінниччини» (В. Скальський; листопад 2019 р.)286; 
– «Вінниця – моє рідне місто, і я буду відстоювати, щоб все 

залишилось у Вінниці (йдеться про можливу передачу владних пов-
новажень у Хмельницький – М. Г.)» (С. Борзов; червень 2020 р.)287. 

Місцевий патріотизм для регіональної політичної еліти має не 
лише суто символічне значення, він забезпечував створення і 
структурування ключової групи у середовищі еліти – т. з. «партії 
вінничан», поділу на «своїх» і «чужих» та доступу до влади. 
«Партія» виникла на межі 1990-х і 2000-х рр. унаслідок внут-
рішньогрупового протистояння у середовищі регіональної полі-
тичної еліти. Інтернет-ресурс «Свобода слова в Україні» оцінював 
«партію вінничан» як «фактично позапартійне об’єднання, основ-
ною ознакою якого була внутрішня згуртованість чиновницького 
апарату та керівників бізнес-структур незалежно від належності до 
певних політичних сил»288. Найчастіше «партію вінничан» пов’я-
зують із П. Порошенком, головами ОДА Ю. Івановим, О. Домбров-
ським, А. Олійником, В. Коровієм, головами облради Ю. Івановим, 
Г. Заболотним, А. Олійником, міськими головами Вінниці В. Вахов-
ським, О. Домбровським, В. Гройсманом289. Характерними ознаками 

                                                            
286 Пустовіт О. Владислав Скальський: «Я – адепт Вінниччини». Про ціну 

«людини Гройсмана», заЗЕленілий Фейсбук, чому не ходить в церкву, поки 
судять Ігоря Салецького, та від чого щомісяця шаленіє дружина губернатора. 
URL: http://vinnichina.info/2019/11/15/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8% 
d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c% 
d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0% 
b5%d0%bf%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%bd%d0%bd/ 

287 Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов: кабінетним 
губернатором я не буду. URL: https://www.vinnitsa.info/news/holova-vinnyts-koyi-
oblderzhadministratsiyi-serhiy-borzov-kabinetnym-hubernatorom-ya-ne-budu.html 

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

289 Пархомчук Ю. Інша історія найвідоміших вінничан. URL: 
https://www.myvin.com.ua/ua/blogs/b27.html; Пархомчук Т. Граблі й лопати своєї 
вотчини. URL: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2631/180/92503/; Барцьось В. У 
Вороновиці на Вінниччині закривають школу, щоби побудувати сміттєзвалище. 
URL: https://gazeta.ua/blog/36666/u-voronovici-na-vinnichchini-zakrivayut-shkolu-
schobi-pobuduvati-smittyezvalische?mobile=true; Вінницькі майданівці розгромили 
маєток родича Пшонки прокурора Мрихіна. URL: https://www.5.ua/suspilstvo/ 
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«партії» було позиціонування себе поза політикою за регулярної 
зміни партійної ідентичності з метою збереження влади, чітка іден-
тифікація за територіальною належністю, встановлення «правил гри» 
для головних політичних та економічних акторів на контрольованій 
території, закритість, ієрархічність, клановість, конформізм290. 

На противагу зазначеному вище, причетні до «партії 
вінничан» політики характеризували її як таку, що обстоює місцеві 
інтереси. В часи перебування на посаді голови Вінницької ОДА 
О. Домбровський заявляв: «Партія вінничан – це не партія в 
звичному розумінні. На мою думку, це патріотична думка, якийсь 
громадський демократизм. Це реакція людей на негативні тенден-
ції, які відбуваються у державі, тому що не буде процвітаючої 
держави, якщо не буде процвітаючих вінничан, якщо не буде 
європейського процвітаючого міста Вінниці, якщо не буде замож-
них районів, міст і сіл Вінниччини. А для того, щоб це 
відбувалося, нам потрібно, щоб люди переживали за своє місто, 
село, де живуть вони, їхні діти, онуки, правнуки, де житимуть їхні 
нащадки. А ця ідея об’єднає патріотів рідного краю. Партія 
вінничан – це інтелектуальна, духовна сила, і вона вже існує. А 
перетворювати патріотичні почуття на офіційну партію не 
збираюсь. Партія вінничан – це наша вінницька ідея, навколо якої 
варто гуртуватись»291. Під час святкування 75-річчя від дня 
утворення Вінницької області він же зазначав, що, «незважаючи на 
різні політичні уподобання, усі жителі Вінниччини є членами 
однієї партії – Партії вінничан»292. 
                                                                                                                                   

vinnytski-maidanivtsi-rozhromyly-maietok-rodycha-pshonky-prokurora-mrykhina-
44064.html; Климчук В. Четверта кров. Моє життя в журналістиці – чудове, 
трагічне і типове. Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2013. С. 50, 71, 132, 138, 139, 141, 144. 

290 ВО «Свобода» не підтримає кандидатуру Порошенка. URL: 
http://svobodaslova.in.ua/news/read/13601; Якименко А. Партія Вінничан: 
децентралізація та децентралізатори. URL: http://hvylya.net/analytics/ 
politics/partiya-vinnichan-detsentralizatsiya-ta-detsentralizatori.html 

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

292 Вінницькій області 75. URL: http://mokin.com.ua/public_work/publicism/ 
b10/bs/5550.html#.WWzwXRXyjcu  
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Місцевий патріотизм виявлявся і у різного роду об’єднаннях 
депутатів від Вінниччини у Верховній Раді України. Так, депутат 
Верховної Ради України V скликання І. Бондарчук (Соціалістична 
партія України) пропонував організувати позапартійну фракцію 
земляків-вінничан, аби «спільними зусиллями лобіювати потрібні 
Вінниччині питання»293. З січня 2013 р. до лютого 2014 р. існувала 
парламентська міжфракційна група «Вінниччина» (П. Порошенко, 
Г. Заболотний, М. Катеринчук, О. Домбровський, О. Зарубінський, 
М. Джига, В. Жеребнюк, М. Герасимчук, Г. Ткачук, І. Куровський), 
метою якої було «сприяння соціально-економічному розвитку 
Вінницької області»294. Аналогічна група – Міжфракційне депутат-
ське об’єднання «Вінничина», до складу якого входило 13 депу-
татів: Г. Ткачук (голова), П. Юрчишин, Р. Демчак, А. Шинькович, 
О. Порошенко (молодший), І. Мельничук, І. Спориш, А. Матвієн-
ко, Ю. Македон, М. Кучер, С. Кудлаєнко, А. Тетерук, С. Мельни-
чук, – існувала і у Верховній Раді України VIII скликання295. 

Поряд із «місцевим патріотизмом» значне місце у дискурсі 
представників політичної еліти області посідає концепт «сильної 
громади» як запоруки соціально-економічного розвитку регіону та 
благополуччя його мешканців («…головними стратегічними ціля-
ми у здійсненні цього задуму (до 2015 р. забезпечити для жителів 
області європейський рівень життя – М. Г.) є розвиток територіаль-
них громад та забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку» (О. Домбровський; лютий 2007 р.)296; «Чому в нашій 

                                                            
293 Україна: рік після виборів. Моніторинг регіонів / за заг. ред. І. О. Когута; 

Лабораторія законодавчих ініціатив. Київ–Львів: Видавництво «Мс», 2007. C. 53. 
URL: https://parlament.org.ua/docs/files/8/1200058184_ans.pdf 

294 Горбанський П. У прохідних частинах партійних списків вінничан 
мінімум. URL: https://vn.20minut.ua/Podii/u-prohidnih-chastinah-partiynih-spiskiv-
vinnichan-minimum-10239287.html; Жук І. Вінницькі нардепи гуртуються у 
міжфракційне об’єднання. Місто. URL: http://misto.vn.ua/news/item/id/5561  

295 Склад міжфракційних депутатських об’єдань. Грудень 2015. URL: 
https://rada.oporaua.org/16-chitati/8584-sklad-mizhfraktsiinykh-deputatskykh-obiedan-
hruden-2015#vinnychyna  

296 Секрет європейського рівня життя в одній області України. URL: 
https://www.unian.ua/society/35489-sekret-evropeyskogo-rivnya-jittya-v-odniy-oblasti-
ukrajini.html 
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стратегії “сильна громада” на першому місці? Тому, що, маючи 
сильну громаду, можна вирішувати дуже багато важливих питань і 
проблем» (С. Моргунов; грудень 2019 р.)297; «Це спільний 
результат усіх вінничан (визнання Вінниці найкомфортнішим 
містом – М. Г.). Ми вкотре переконуємось, що у нас сильна 
територіальна громада, яка вболіває за успіх та розвиток міста» 
(С. Моргунов; квітень 2020 р.)298; «Успішні громади – сильна 
країна» (С. Борзов; червень 2020 р.)299. 

Про цінності, що сповідує регіональна політична еліта 
Вінниччини, можемо судити і зі ставлення її представників до 
здобуття владних повноважень та аналізуючи мотивацію вхо-
дження у владу. На нашу думку, основними мотивами входження 
у регіональну політичну еліту для політиків, громадських діячів, 
управлінців та бізнесменів обласного рівня є побудова політичної 
кар’єри, досягнення особистого успіху, підвищення соціального 
статусу і матеріального благополуччя, лобіювання інтересів 
бізнесу через орган публічної влади. На противагу висловленим у 
наявних дослідженнях ціннісних орієнтацій регіональної політич-
ної еліти Росії положенням, що домінуючою цінністю і основним 
мотивом боротьби за владу є матеріальне забезпечення300, за 
результатами проведеного аналізу інтерв’ю представників регіо-
нальної політичної еліти Вінниччини не було виявлено жодного 
випадку, коли б вони ставили особисті інтереси головним мотивом 
здобуття влади. На нашу думку, такий стан речей пояснюється 

                                                            
297 Качор А. «Ми інтегруємо будь-кого, хто хоче до нас приєднатися»: 

інтерв’ю з мером Вінниці Сергієм Моргуновим. URL: https://vezha.vn.ua/komu-
treba-rizkist-navedemo-interv-yu-z-merom-vinnytsi-sergiyem-morgunovym-video/ 

298 Вінницю вшосте поспіль визнано найкомфортнішим містом України. 
URL: https://vezha.ua/vinnytsyu-vshoste-pospil-vyznano-najkomfortnishym-mistom-
ukrayiny-video/  

299 Голова Вінницької облдержадміністрації Сергій Борзов: кабінетним 
губернатором я не буду. URL: https://www.vinnitsa.info/news/holova-vinnyts-koyi-
oblderzhadministratsiyi-serhiy-borzov-kabinetnym-hubernatorom-ya-ne-budu.html 

300 Попова О. Ценностные ориентации российской политической 
субфедеральной элиты. Известия Алтайского государственного университета. 
2013. № 4 (80). С. 299. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsennostnye-orientatsii-
rossiyskoy-politicheskoy-subfederalnoy-elity 
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формою спілкування з політиками, і, припускаємо, що під час 
неформалізованого інтерв’ю представники еліти були б більш 
відвертими, а отримані дані продемонстрували б наявність у них 
меркантильних інтересів. 

Водночас, в опублікованих ЗМІ бесідах журналістів із 
політиками останні серед мотивів входження у владу називали: 

– прагнення працювати на благо держави, регіону і сус-
пільства («…я не думав, що міг би бути міським головою, але це 
не була самоціль. Коли ти живеш і бачиш, що ти можеш зробити ті 
речі, які очікують люди, і ти намагаєшся іти по цьому шляху» 
(В. Гройсман; березень 2009 р.)301; «…за останні три роки моєї 
служби на рівні міста багато чого цінного і ефективного було 
зроблено. Задля того, щоб все це зберегти і продовжити розвивати, 
я зголосився, бо відчуваю в собі силу і потенціал працювати на 
розвиток рідного регіону» (В. Скальський; грудень 2019 р.)302); 

– заперечення особистого інтересу в перебуванні на посаді 
(«Для мене влада – не самоціль. Це інструмент, яким можна 
досягти мети, якщо вона благородна…» (С. Татусяк; січень 
2010 р.)303; «Я завжди говорив, що ніколи не тримаюсь за крісло і 
ніколи не тримався» (А. Олійник; грудень 2015 р.)304). 

Важливими для розуміння політичних цінностей регіональної 
еліти є ставлення її представників до центральної влади та оцінка 
взаємодії між різними політичними акторами всередині регіону. 
Загалом, визнається відповідальність носіїв влади за ситуацію у 
державі («Думаю, що за все, що відбувається у будь-якій країні, в 

                                                            
301 Скрипін Р. Мер Вінниці Володимир Гройсман: «Сьогодні ми прибираємо 

краще і витрачаємо в два рази менше коштів». URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/1563969.html 

302 Шуткевич О. Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський – про 
пріоритети в своїй роботі. URL: http://vinnitsaok.com.ua/archives/950492 

303 Шарапов О. Сергій Татусяк: «Я не хворію владою, тому не був 
губернатором». URL: https://vn.20minut.ua/Polityka/sergiy-tatusyak-ya-ne-hvoriyu-
vladoyu-tomu-ne-buv-gubernatorom-166953.html 

304 Інтерв’ю голови [Вінницької] обласної ради Анатолія Олійника 
УКРІНФОРМу. URL: https://vinrada.gov.ua/intervju-golovi-oblasnoi-radi-anatoliya-
olijnika-ukrinformu.htm 
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будь-який час, завжди відповідає влада. І за ту оцінку, яка дається 
нині за всі 25 років незалежності, відповідає вся влада, яка була в 
країні у цей період, і в тому числі – народ, який обирав цю владу» 
(О. Домбровський; серпень 2016 р.)305). 

У багатьох випадках центральна влада сприймалася швидше як 
перешкода для діяльності регіональної політичної еліти, яка 
монополізує ресурси та обмежує можливості місцевого самовря-
дування («А коли ще побував у парламенті, побачив, які там 
цінності сповідують, однозначно вирішив, що очікувати на подачки 
з центру марно… Представники влади територіальних громад в 
Україні обмеженні у своїх діях… Усе вирішує центр. Тому я “за” 
приведення європейської моделі влади, чітке розмежування всіх 
гілок влади» (С. Татусяк; січень 2010 р.)306; «…політично-
популістські моменти “зверху”, які досі змушують тих, хто на 
місцях, лавірувати в непростому квадраті бажань і можливостей» 
(В. Коровій; лютий 2019 р.)307). Також декларувалося переважання 
значення місцевого самоврядування порівняно з центральною 
владою для розвитку регіону («Переконаний, що в основі розвитку 
громад стоїть місцеве самоврядування, а не вертикаль влади. І 
власне децентралізація є свідченням того, що всі питання повинні і 
можуть вирішуватися на рівні місцевого самоврядування. 
Адміністрації повинні виконувати функцію підтримки ОТГ, 
розвитку їхніх компетенцій» (В. Скальський; грудень 2019 р.)308). 

Для регіональної політичної еліти Вінниччини характерним є 
визнання необхідності компромісної взаємодії між ОДА, обласною 
                                                            

305 Ольшевська І. Олександр Домбровський: «За 25 років ми ще не створили 
ефективної структури управління державою». URL: http://vinnitsaok. 
com.ua/archives/216371 

306 Шарапов О. Сергій Татусяк: «Я не хворію владою, тому не був 
губернатором». URL: https://vn.20minut.ua/Polityka/sergiy-tatusyak-ya-ne-hvoriyu-
vladoyu-tomu-ne-buv-gubernatorom-166953.html 

307 Шуткевич О. Як залучати мільярдні інвестиції у розвиток регіону – 
лайфхак від Валерія Коровія. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/ekonomika/svizha-
krov-dlya-biznes-seredovyshcha?fbclid=IwAR2xmCbrYPQTD6WH_jecSOvVIy 
YEl2PZNWJ8PlW9vH7LESbQaedS8W3ivkE 

308 Шуткевич О. Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський – про 
пріоритети в своїй роботі. URL: http://vinnitsaok.com.ua/archives/950492 
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і міською радами. Таке переконання, очевидно, «народилося» в 
ході перманентних «воєн» між міським головою Д. Дворкісом та 
обласним керівництвом у 1992–2000 рр. і протистоянні між 
облрадою та ОДА у 2002–2004 рр. Важливість мирних взаємо-
відносин між ключовими владними інституціями регіону, що 
пов’язуються зі здобуттям влади неформальною групою політич-
них акторів під неофіційною назвою «партія вінничан», доволі 
часто декларується представниками політичної еліти:  

– «Влада регіону всіх рівнів не може працювати роз’єднано… 
І Вінницька область демонструє таке порозуміння. Ми не 
з’ясовуємо стосунків, а говоримо про справу: про розвиток області 
загалом, її районів і обласного центру зокрема» (В. Гройсман; 
грудень 2006 р.)309; 

– «У нашій країні протистояння достатньо, нам потрібні 
творення, розвиток і, якщо хочете, гармонія всіх гілок влади» 
(О. Домбровський; травень 2008 р.)310; 

– «Повинен бути пріоритет. Якщо місто й область будуть мати 
різні точки зору і це буде виключно приватними амбіціями, тоді це 
буде погано. Шляхом економічної дискусії слід знаходити спільну 
точку співпраці. Я вважаю, що у мене є позиція нормального 
позитивного компромісу як з керівництвом міста, так і з колишнім 
прем’єр-міністром» (В. Гройсманом – М. Г.) (В. Скальський; 
листопад 2019 р.)311. 

                                                            
309 Пархомчук Т. Вінницький мер Володимир Гройсман: «Субсидії повинні 

канути в Лету. Цільова допомога напряму – і жодних тіньових схем». URL: 
https://zn.ua/ukr/economics_of_regions/vinnitskiy_mer_volodimir_groysman_subsidiyi
_povinni_kanuti_v_letu_tsilova_dopomoga_napryamu__i_zhodn.html 

310 Пархомчук Т. Линия фронта – губернаторские кресла. URL: 
https://zn.ua/internal/liniya_fronta__gubernatorskie_kresla.html 

311 Пустовіт О. Владислав Скальський: «Я – адепт Вінниччини». Про ціну 
«людини Гройсмана», заЗЕленілий Фейсбук, чому не ходить в церкву, поки 
судять Ігоря Салецького, та від чого щомісяця шаленіє дружина губернатора. 
URL: http://vinnichina.info/2019/11/15/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4% 
d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0% 
bb%d1%8c%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f-%d0%b0%d0% 
b4%d0%b5%d0%bf%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%bd%d0%bd/ 
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Оскільки після проголошення незалежності і особливо після 
«помаранчевої революції» і Революції Гідності український полі-
тичний істеблішмент постав перед необхідністю копіювати відда-
ність базовим цінностям західної демократії, таким як законність, 
верховенство права, свобода, рівність, повага до приватної 
власності і громадянських свобод, визнання особливого значення 
громадянського суспільства тощо, регіональні політичні еліти 
активно артикулювати визнання і повагу до цих цінностей. 

У середовищі місцевої політичної еліти наявне розуміння, що 
проблема розбудови держави криється у низькій громадській 
активності, що пов’язана із недостатнім розвитком громадянського 
суспільства («Влада – це серйозний урок. Буваючи за кордоном, я 
побачив безперспективність моделі влади в Україні. Тому серйоз-
но почав займатися розбудовою громадянського суспільства. 
Побачив, наскільки депутатам не потрібна громадська активність. 
Саме заради того, щоб цю активність відродити, разом із одно-
думцями створили всеукраїнське товариство «Україна–Польща–
Німеччина». …мрію про нереальне – повернення українцям почуття 
гідності замість байдужості» (С. Татусяк; січень 2010 р.)312). 

Сприяння розвитку громадянського суспільства зазвичай 
виявляється у прийнятті відповідних обласних та міських 
програм313 та виконанні Національної стратегії314. Питання дотри-

                                                            
312 Шарапов О. Сергій Татусяк: «Я не хворію владою, тому не був 

губернатором». URL: https://vn.20minut.ua/Polityka/sergiy-tatusyak-ya-ne-hvoriyu-
vladoyu-tomu-ne-buv-gubernatorom-166953.html 

313 Рішення обласної Ради № 43 «43. 13. Про регіональну Програму 
сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у 
Вінницькій області на 2016–2020 роки. URL: https://vinrada.gov.ua/doc/6336/; Про 
затвердження «Програми сприяння розвитку інституцій громадянського 
суспільства на 2015–2017 роки». URL: https://www.vmr.gov.ua/Executives/ 
ContentLibrary/3b6745c8-3649-49ab-9376-1b4673993a1f/4/%E2%84%961980%2029-
12-2014%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0% 
B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2
0%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20
%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf 

314 План заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2019 році 
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 
на 2016–2020 роки. URL: http://www.vin.gov.ua/gromada/inshe/555-rehionalna-
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мання прав людини та сприяння формуванню громадянського 
суспільства посідають одне із важливих місць у діяльності 
Вінницької міської ради. У червні 2017 р. міськрада прийняла 
рішення приєднатися до Європейської Хартії рівності жінок і 
чоловіків у житті місцевих громад і доручила підписати її 
міському голові С. Моргунову315. Приєднавшись до Хартії, рада 
добровільно взяла на себе зобов’язання у межах своїх повно-
важень забезпечити виконання її положень, а саме – сприяти 
викоріненню дискримінації за ознаками статі, раси, етнічного або 
соціального походження, генетичних особливостей, мови, релігії 
або переконань, політичних або інших поглядів, належності до 
національних меншин, майнового стану, місця народження, 
інвалідності, віку або сексуальної орієнтації316. Варто відзначити, 
що Вінниця стала першим містом в Україні, де було створено 
платформу для боротьби з існуванням і відтворенням нерівності та 
для розширення можливостей рівноправного суспільства. 

У лютому 2019 р. міськрадою була затверджена програма 
«“Громада за рівність” щодо забезпечення рівних прав та можли-
востей жінок і чоловіків на період до 2023 р.», у якій були 
враховані рекомендації «Європейської Хартії рівності жінок і 
чоловіків у житті місцевих громад» та Стратегії ґендерної рівності 
Європейського Союзу317. Голова правління ГО «Інститут місцевої 
демократії “Відкрите суспільство”» С. Ходакова, організації, яка 

                                                                                                                                   

prohrama-spryiannia-rozvytku-inf-prostoru-ta-hrom-susp-u-vinnytskii-oblasti-na-2019-
2021-roky/16136-rozporyadzhennya-988-vid-20-hrudnia-2018-roku-3 

315 Рішення Вінницької міської ради «Про приєднання до Європейської 
Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад» від 23.06.2017 р. 
№ 780. URL: https://www.vmr.gov.ua/Branches/ContentLibrary/61daf56d-7fe7-4460-
98b1-c76a7311f23c/29/%E2%84%96780%2023-06-2017%20%D0%9F%D1%80% 
D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D
0%BD%D0%BD%D1%8F.pdf 

316 Європейська Хартія рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. 
URL: https://www.vmr.gov.ua/Branches/Lists/WorkAndSocialProtection/ 
ShowContent.aspx?ID=29  

317 Рішення Вінницької міської ради «Про затвердження Програми «Громада 
за рівність» щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на 
період до 2023 року» від 22.02.2019, № 1567. URL: https://www.vmr. 
gov.ua/Docs/CityCouncilDecisions/2019/%E2%84%961567%2022-02-2019.pdf 
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лобіювала приєднання Вінниці до Хартії, відзначала роль місцевої 
політичної еліти у цьому процесі. Зокрема, вона писала, що 
чинником успіху у досягненнях щодо гендерної політики у 
Вінниці була «підтримка й розуміння актуальності цього питання 
представниками Вінницької міської ради»318 та що «приєднання до 
Хартії було б неможливим без політичної волі осіб, що приймають 
рішення»319. 

Ще одним напрямом, у якому влада Вінниці виявилася першою 
в Україні, було створення Центру підтримки інституцій громадян-
ського суспільства (NGO-HUB), який, на думку міського голови 
С. Моргунова, мав стати «майданчиком для того, аби обговорю-
вати ті чи інші проблеми, які є у громадських організаціях з 
представниками Вінницької міської ради»320. Міськрада ініціювала 
створення центру, забезпечила виділення приміщення для нього і 
профінансувала його ремонт. Подібні центри є поширеними у 
європейських країнах, але у Вінниці вперше в Україні такий заклад 
було створено спільно владою і громадою321. Однак у долученні 
Вінницької міської ради до організації Центру підтримки 
інституцій громадянського суспільства вбачаються як і бажання 
сприяти розвитку ІГС, так і бажання місцевої влади «осідлати» 
громадські ініціативи. Наприклад, ключові гравці у створенні 
Центру – «Інститут розвитку міст» та «Центр історії Вінниці» є 
комунальними підприємствами, що фінансуються із міського 
бюджету. Ці дві організації виступали на боці міської влади у 

                                                            
318 Кращі практики та рекомендації. Гендерні ініціативи міст і громад 

України. Федерація канадських муніципалітетів / Проект міжнародної технічної 
допомоги «Партнерство для розвитку міст», 2019. 44 с. URL: https:// 
decentralization.gov.ua/uploads/library/file/528/Gender_initiatives_in_Ukraine.pdf  

319 Ходакова С. Кейс міста Вінниці щодо приєднання до Європейської 
Хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад. URL: 
https://www.prostir.ua/?news=kejs-mista-vinnytsi-schodo-pryjednannya-do-
evropejskoji-hartiji-rivnosti-zhinok-i-cholovikiv-u-zhytti-mistsevyh-hromad  

320 У Вінниці створили Центр підтримки інституцій громадянського 
суспільства NGO-HUB. URL: https://www.myvin.com.ua/ua/news/events/52050.html  

321 У Вінниці громадські організації спільно розробляють концепцію центру 
підтримки інституцій громадянського суспільства (NGO-HUB). URL: 
https://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=3775 
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протистоянні з іншими місцевими ГО у конфлікті навколо 
катакомб, знайдених у центрі міста322. 

Попри артикулювання таких цінностей, як демократія, від-
критість, сприяння громадській участі у прийнятті політичних 
рішень, не всі інструменти місцевої демократії використовуються 
достатньо ефективно. Наприклад, у Вінниці за три роки (за резуль-
татами розгляду електронних петицій, що були підтримані 
громадою) було розроблено та винесено на сесію лише один 
проєкт рішення. Як стверджує Вінницька агенція журналістських 
розслідувань, причина цього криється у тому, що після зат-
вердження «Порядку розгляду електронних петицій, адресованих 
Вінницькій міській раді», встановлено завищену кількість голосів, 
що потрібно зібрати (350 голосів), та значно занижено тривалість 
їх збору (до 14 днів)323, тоді як Закон «Про звернення громадян» 
рекомендує не менше 250 підписів упродовж не більше трьох 
місяців. Також розгляд петицій у Вінницькій міській раді є 
опціональним, а не обов’язковим324. 

Водночас, доводиться констатувати, що місцева політична 
еліта негативно налаштована до забезпечення прав сексуальних 
меншин. 27 квітня 2018 р. депутати Вінницької міської ради під-
тримали звернення до Президента, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України та РНБО щодо недопущення легалі-
зації одностатевих шлюбів в Україні. Ініціатором виступив депу-
тат від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА 

                                                            
322 Качор А. Моргунов: «Питанням вінницьких катакомб займатиметься 

Інститут розвитку міст та Центр історії Вінниці». URL: https://vezha.ua/morgunov-
pytannyam-vinnytskyh-katakomb-zajmatymetsya-instytut-rozvytku-mist-ta-tsentr-
istoriyi-vinnytsi/ 

323 Рішення Вінницької міської ради № 91 від 29 січня 2016 р. «Про 
внесення змін до Статуту територіальної громади міста Вінниці та затвердження 
Порядку розгляду електронних петицій, адресованих Вінницькій міській раді. 
URL: https://www.vmr.gov.ua/ContentLibrary/f818982f-51aa-4e1e-b8da-
5c3bed0fce8f/3/%E2%84%9691%2029-01-2016%20%D0%97%D0%BC%D1%96%-
D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%8
2%D1%83%D1%82%D1%83.pdf 

324 Фляжнікова І. Вінницькі петиції – гра в місцеву демократію: до сесії 
дійшов один проект рішення. URL: https://vajr.info/novini/8399/ 
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СТРАТЕГІЯ» (далі – «ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ») 
О. Парвадов, який заявив, що заміна в ст. 51 Конституції України 
формулювання «шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і 
чоловіка» на «кожен має право на сім’ю» відкриває шлях до 
легалізації одностатевих партнерств і шлюбів, а це, за його 
переконанням, «не відповідає моральному та християнському духу 
нашого суспільства»325. Звернення підтримали майже усі депутати 
та міський голова С. Моргунов326. Цим листом депутати Він-
ницької міської ради фактично виступили проти рішення 
Європейського суду з прав людини 2015 р. про необхідність 
офіційного визнання одностатевих стосунків або принаймні 
узаконення цивільних партнерств між особами однієї статі. 
Згадане звернення наштовхнулося на різку критику представників 
інститутів громадянського суспільства (ІГС). Зокрема, вінницька 
правозахисниця, голова ГО «Вісь» С. Дубина була вражена тим, 
що депутати міста, яке позиціонує себе як «європейське», 
«транслюють гомофобію, дискримінаційні підходи і невігластво в 
теорії прав людини»327. Загалом, Вінниця, незважаючи на всю 
свою декларовану «європейськість», і далі залишається містом, у 
якому вороже налаштовані до секс-меншин, про що свідчить кіль-
ка випадків нападів на офіційні заходи місцевої ЛГБТ-спільноти328. 

                                                            
325 Не допустити узаконення одностатевих шлюбів – вінницькі депутати 

ухвалили звернення до Президента, Кабміну, ВРУ та РНБО. URL: 
https://www.vinnitsa.info/news/ne-dopustiti-uzakonennya-odnostatevih-shlyubiv-
vinnitski-deputati-uhvalili-zvernennya-do-prezidenta-kabminu-vru-ta-rnbo.html  

326 Демянчук А. Правозахисники вбачають у зверненні Вінницької 
міськради «гомофобію» та порушення прав людини. URL: https://vajr.info/ 
novini/pravozahisniki-vbachayut-u-zvernenni-vinnitskoyi-miskradi-gomofobiyu-ta-
porushennya-prav-lyudini/  

327 Верлан О. Вінницька правозахисниця вказала на недоліки звернення 
міськради щодо шлюбів не за християнськими традиціями. URL: 
https://naparise.com/posts/vinnytska-pravozakhysnytsia-vkazala-na-nedoliky-
zvernennia-miskrady-shchodo-shliubiv-ne-za-khrystyianskymy-tradytsiiamy 

328 У Вінниці націоналісти зірвали захід, що готувала організація лесбіянок, 
геїв і трансгендерів. URL: https://www.vinnitsa.info/news/u-vinnitsi-natsionalisti-
zirvali-zahid-shcho-gotuvala-organizatsiya-lesbiyanok-geyiv-i-transgenderiv-foto.html; 
Не таке вже й європейське: радикали знову зірвали правозахисний захід у 
Вінниці. URL: http://genderz.org.ua/ne-take-vzhe-j-yevropejske-radykaly-znovu-
zirvaly-pravozahysnyj-zahid/ 
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Важливе місце у риториці політиків Вінниччини посідала 
відданість таким цінностям, як верховенство права, орієнтація на 
кращі світові норми та створення єдиних правил гри для всіх без 
винятку політичних і економічних акторів («…першим відкриттям 
для мене після обрання міським головою стало те, скільки сьогодні 
людей не хочуть грати за загальними правилами …тепер для того, 
щоб ухвалити будь-яке рішення, потрібно збирати їх усіх. І не в 
кулуарах, а спираючись на спільні правила гри: що піде на користь 
місту, а що – ні» (О. Домбровський; грудень 2002 р.)329; «Для мене 
фундаментальна позиція – верховенство права. Все, що відбу-
вається в облраді, має відповідати «букві Закону». Робота має бути 
публічна, принципи – демократичні. Як щодо депутатів, так і для 
представників громадськості» (А. Олійник; грудень 2015 р.)330; 
«Інвестори хочуть довіряти, а для цього треба забезпечити 
верховенство права. Не може бути кілька різних судових рішень в 
одній і тій самій ситуації, держава має прописати чітку дорожню 
карту, що можна, а що ні. На сьогодні однією з найсуттєвіших 
перепон є те, що інвестор… не почуває себе абсолютно захище-
ним, бо не знає, як можуть змінюватися правила гри. Ми як країна 
повинні почати жити за світовими правилами, і тоді в нас буде 
шанс» (В. Скальський; грудень 2019 р.)331). Про верховенство 
права як цінність заявляв і Вінницький міський голова С. Моргу-
нов після викриття СБУ посадових осіб Вінницької міської ради на 
мільйонних збитках, завданих бюджету під час закупівель дорож-
ньої солі332 («Моя позиція: якщо справді були допущені 
                                                            

329 Пархомчук Т. Карфаген має бути... розграбовано, або національні 
особливості провінційного переділу очима вінницького мера. URL: 
https://zn.ua/ukr/internal/karfagen_mae_buti_rozgrabovano,_abo_natsionalni_osoblivos
ti_provintsiynogo_peredilu_ochima_vinnitsko.html 

330 Інтерв’ю голови [Вінницької] обласної ради Анатолія Олійника 
УКРІНФОРМу. URL: https://vinrada.gov.ua/intervju-golovi-oblasnoi-radi-anatoliya-
olijnika-ukrinformu.htm 

331 Шуткевич О. Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський – про 
пріоритети в своїй роботі. URL: http://vinnitsaok.com.ua/archives/950492 

332 Четверо співробітників Вінницької міської ради «заробили» 4,8 млн на 
закупівлі солі. URL: https://vn.depo.ua/ukr/vn/chetvero-spivrobitniki-vinnitskoi-
miskoi-radi-zarobili-mayzhe-5-milyoniv-na-zakupivli-soli-202004251152510 
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зловживання – винуватці мають бути покарані. Але якщо люди не 
винні – то правосуддя повинно їх захистити» (С. Моргунов; 
квітень 2020 р.)333). 

Найбільш показовою серед політичних ідентичностей пред-
ставників регіональної політичної еліти Вінниччини була партійна 
належність. Починаючи зі здобуття Україною незалежності у 
1991 р., політичні діячі області пройшли ті самі етапи трансфор-
мації, що й їхні колеги у інших регіонах – розрив із партійною 
системою СРСР через позапартійність до регулярної зміни 
партійної належності відповідно до поточної політичної ситуації. 

Примітно, що протягом усієї політичної історії Вінниччини 
представники регіональної еліти неодноразово заявляли про свою 
аполітичність та позапартійність. Зокрема, міський голова Вінниці 
у 1991–2000 рр. Д. Дворкіс був «абсолютно переконаний у тому, 
що міський голова має бути позапартійним»334. Аналогічну 
позицію займав і один з його наступників – В. Гройсман, який у 
березні 2009 р. заявляв, що «міський голова повинен бути 
аполітичним, тобто не бути членом будь-якої політичної сили. Це 
не просто там бажання, а це реальність. А що стосується моїх 
виборів, то я можу сказати, що я йшов балотуватись на посаду 
Вінницького міського голови не від політичної сили, а від тих 
людей, в принципі, висуванцем від свого виборчого округу, на 
якому під час виборів мене підтримали 75%»335. Подекуди навіть 
лунали зневажливі оцінки партійної системи, ставилася під сумнів 
потреба її існування («Здоровий глузд – краще будь-яких партій» 
(В. Савчук, міський голова Тульчина у1994–2006 рр.)336). 

                                                            
333 «Живіть чесно» і «вмію тримати удар»: у Вінницькій міськраді 

відреагували на звинувачення СБУ в зловживаннях. URL: https://vezha.ua/zhyvit-
chesno-i-vmiyu-trymaty-udar-u-vinnytskij-miskradi-vidreaguvaly-na-zvynuvachennya-
sbu-v-zlovzhyvannyah/ 

334 Хто є хто в місцевій владі України 1994–1998. Київ, 1998. С. 118. 
335 Скрипін Р. Мер Вінниці Володимир Гройсман: «Сьогодні ми прибираємо 

краще і витрачаємо в два рази менше коштів». URL: 
https://www.radiosvoboda.org/a/1563969.html 

336 Хто є хто в місцевій владі України 1994–1998. Київ, 1998. С. 301. 
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Таке ставлення політиків до власної партійної належності 
можемо пояснити орієнтацією виборців переважно на особу полі-
тика, а не його партійність. Так, у ході опитування в межах 
інформаційно-просвітницької акції «Парламентські вибори на 
Майдані», що пройшла у Вінниці у грудні 2005 р., громадяни у 
Вінниці відмовлялися голосувати за політичні партії та блоки, 
стверджуючи, що «всі вони однакові, всі вони олігархи»337. Згідно 
із даними соціологічного дослідження Фонду «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Українського центру економіч-
них та політичних досліджень ім. О. Разумкова, проведеного у 
серпні 2012 р., партійна належність кандидатів у мажоритарних 
округах на парламентських виборах 2012 р. була важливою лише 
для третини населення України. При цьому кожен п’ятий виборець 
не пов’язував кандидата й партію338. 

Означена вище позиція регіональної еліти знайшла своє 
відображення у результатах виборів до органів місцевого самовряду-
вання. Так, серед депутатів Вінницької обласної ради ІІ скликання 
було 59 позапартійних, або 79 % складу, ІІІ скликання – 47 поза-
партійних, або 51 %, IV скликання – 34 позапартійних, або 35 %. 

Представники регіональної політичної еліти доволі розмито 
декларували свою належність до певної політичної ідеології, 
прикриваючись наявністю «поміркованих поглядів» (А. Олійник; 
березень 2015 р.)339 чи «виважених центристських поглядів» 
(М. Подолян, голова Крижопольської РДА; 1998 р.)340. 

З огляду на це, можемо припустити, що партійна належність 
представників регіональної політичної еліти виступала не стільки 

                                                            
337 У Києві та Вінниці у «виборах на майдані» лідирує БЮТ. URL: 

https://ua.korrespondent.net/ukraine/264055-u-kievi-ta-vinnici-u-viborah-na-majdani-
lidirue-byut  

338 Партійна приналежність мажоритарників важлива лише для третини 
виборців. URL: https://www.irf.ua/partiyna_prinalezhnist_mazhoritarnikiv_vazhliva_ 
lishe_dlya_tretini_vibortsiv 

339 Екс-губернатор Вінниччини про секретні безпілотники, корупційні схеми 
і прихильників Росії в області. URL: https://www.vinnitsa.info/news/eks-gubernator-
vinnichchini-pro-sekretni-bezpilotniki-koruptsiyni-shemi-i-prihilnikiv-rosiyi-v-
oblasti.html 

340 Хто є хто в місцевій владі України 1994–1998. Київ, 1998. С. 273–274. 
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виявом ідеологічних переконань, скільки засобом збереження 
влади. Тривалий час (у 1996–2005 рр.) значна частина топчинов-
ників та депутатів органів місцевого самоврядування Вінниччини 
пов’язувала своє успішне політичне майбутнє із членством у 
Народно-демократичній партії (НДП). Власне належність до НДП 
як «партії влади» забезпечувала отримання посади чи депутат-
ського мандата. Наприклад, у Вінницькій обласній раді III i 
IV скликань представників партії було 28 % і 37 %, відповідно, що 
слабко корелюється із показником представництва НДП у інших 
облрадах. Членами НДП у зазначений період були голови облради 
Ю. Іванов, Г. Калетнік, голови ОДА А. Матвієнко, М. Чумак, 
Ю. Іванов, заступники голови ОДА С. Татусяк, Г. Заболотний, 
С. Нешик, голови Вінницької міської ради В. Ваховський, О. Дом-
бровський. Після перемоги «помаранчевої революції» значна 
частина цих політиків перейшла до партії «Народний Союз Наша 
Україна» та ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ РЕГІОНІВ» (далі – 
ПАРТІЯ РЕГІОНІВ). У Першій половині 2010-х років у Вінниць-
кій області були потужними місцеві політичні проєкти, такі як 
Українська партія «Єдність» (на рівні області) та Політична партія 
«Совість України» (на рівні міста Вінниця), які адсорбували 
політиків, що пройшли своє становлення у НДП. 

«Перефарбовування» регіональних політиків у партійні 
кольори привладних політичних сил було помітним і після місцевих 
виборів 2015 р. Рух «Чесно» наголошував, що усі люди при владі у 
міській раді – старі обличчя. Четверо із п’яти голів комісій від 
коаліції у 2010 р. обиралися від Політичної партії «Совість 
України», а тепер рівномірно розподілилися по двох частинах 
коаліції «ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ» ‒ ПАРТІЯ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА “СОЛІДАРНІСТЬ”». Із десяти 
обраних депутатів від ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ”» троє (В. Кривіцький, А. Очеретний та О. Тре-
тяк) у минулому скликанні представляли Політичну партію 
«Совість України»341. 

                                                            
341 Рибак В. Вінницька міська рада: коаліція Гройсмана–Порошенка 

узурпувала владу. URL: https://www.chesno.org/post/339/ 
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Типовим прикладом мімікрії представників еліти регіональ-
ного рівня, пов’язаної із необхідністю підлаштовуватися під 
конкретну політичну обстановку, може бути політична біографія 
народного депутата VII–VIII скликань, голови Вінницької облради 
у 2006–2010 рр., заступника голови Вінницької ОДА у 1998–
2006 рр., Представника Президента, голови райради та РДА у 
Бершадському районі у 1992–1998 рр. Г. Заболотного. Як і 
більшість представників регіональної еліти цієї генерації, він 
розпочав свою кар’єру у КПРС, у 1996–2006 рр. був членом НДП. 
У 2006 р. був обраний головою Вінницької обласної ради, став її 
депутатом за списком Соціалістичної партії України. У тому ж 
році балотувався до Верховної Ради України від «Народного блоку 
Литвина» під номером 83, був членом Народної Партії. У 2010 р. 
був обраний депутатом Вінницької обласної ради VI скликання від 
Української партії «Єдність». У 2012 році став народним депута-
том VII скликання за округом № 17 як безпартійний самовису-
ванець. У 2014 р. був обраний депутатом Верховної Ради України 
VIІI скликання від партії «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ”» (№ 27 у списку)342. 

Після розпаду СРСР у політичному житті України значно 
активізувався релігійний чинник. Релігійна ідентичність, яка у 
минулому підміняла, а у деяких країнах дотепер слугує замін-
ником політичній ідентичності, на цей час в українських реаліях є 
її неодмінною складовою. 

На жаль, ми не можемо безапеляційно твердити про 
справжнє/реальне ставлення ключових представників регіональної 
політичної еліти Вінниччини до віри і релігії, оскільки ці поняття 

                                                            
342 Григорій Заболотний: спроба політичного портрета. URL:  http://svobodaslova. 

in.ua/news/read/62; Заболотний Григорій Михайлович. URL: https://www.chesno.org/ 
politician/136/?__cf_chl_jschl_tk__=cd081643946927ccc113de8553874ec672376878-
1594136081-0-AVro1YziM6QBqYMWXOhOztrF1id23TtdeH7isg_Qc6oCU74eOexs 
Aj2f3B8pFUDua5Tdwd5RuYQdif1srFEYwK1uugucX8IsyGS3mDThzRi4_YLe46uee
Y_1sCHRngLYwrhsx91ouPqoQp_rETGYxPgdBs2LNyS98hmsP-MXd7aY93cTLip 
Mcy5Ge8dJL7wIdsP8ipiVaybFCCU5K1ACBf8X2DdLIqGX1ykWSkKM-msz 
OEtliuS-TZu7BYFEkVfkRtSfzero28EDf_iYsiqwmVYbLz0fihm3CRC-75KRZmody 
Kkk8PiQOumgR2I4fW3avfJXQqM18Lxk-A23NSPNZnvDcoiopi2r5ItuWiVBm5em  
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перебувають у сфері особистих переконань і доволі рідко артику-
люються. Релігійна ідентичність найчастіше виявляється у певних 
заявах і діях посадовців та народних обранців, яку, втім, варто 
оцінювати досить критичну з огляду на те що: 1) представники 
політичної еліти часто діють у межах певних протоколів, що не 
завжди відповідає їхнім справжнім релігійним переконанням/упо-
добанням; 2) вияви релігійної ідентичності можуть бути викликані 
потребами політичного моменту і продиктовані політичною 
доцільністю. 

Незважаючи на те, чим регламентовані вияви релігійної 
ідентичності регіональних політиків – справжніми переконаннями 
чи політичною доцільністю, вони є підставою для певної 
політичної поведінки і мають певні політичні наслідки (наприклад, 
можуть впливати на рівень електоральної підтримки), тому ми не 
можемо оминути увагою цей вияв ідентичності. 

Інтерес до релігії з боку представників регіональної політич-
ної еліти можна пояснити традиційною набожністю населення 
Вінниччини, що пояснюється низькою урбанізованістю та вели-
кою кількістю релігійних громад (область традиційно входить до 
п’ятірки регіонів із найбільшою їх кількістю). Станом на початок 
2020 р. на Вінниччині діяло 2234 релігійні організації, 48 конфесій, 
напрямів і течій. Усіх православних спільнот нараховувалося 1449, 
з них 1025 – УПЦ (МП) і 392 – ПЦУ343. 

Доволі часто представники регіональної політичної еліти 
демонстрували свою релігійність, фінансуючи будівництво/ремонт 
культових споруд чи допомагаючи релігійним громадам. Зокрема, 
народний депутат України III скликання, обраний від Жмерин-
ського виборчого округу № 14, О. Шпак під час передвиборчої 
кампанії 2002 р. ініціював будівництво храму Святого Олександра 
Невського у м. Жмеринці, і на цей час є одним із десяти 

                                                            
343 Пустовіт О. Томос. Рік по тому… Рахунок: 1025 храмів проти 392. URL: 

http://vinnichina.info/2020/04/17/%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81-
%D1%80%D1%96%D0%BA-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC% 
D1%83-%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA-1025-
%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE/ 
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засновників релігійної громади, власністю якої є ця церква. У ЗМІ 
релігійну споруду називають «храмом народного депутата 
Олександра Шпака». Також він фінансував реконструкцію та 
ремонт костьолу Св. Анни та православної церкви Успіня Божої 
Матері у м. Бар344. Ще одна церква була побудована у 2004–
2007 рр. на території обласного УМВС за ініціативи тодішнього 
начальника управління В. Літвіна і, за офіційною версією, зводи-
лася вона за кошти пожертв працівників міліції. На час створення 
церква належала до УПЦ (МП) і на її будівництво В. Літвіна 
благословив тодішній митрополит Вінницький і Могилів-
Подільський Макарій. Пізніше ще один начальник управління, 
В. Поліщук, пояснював наявність церкви на території державної 
установи необхідністю поминання «товаришів, які віддали життя 
заради життя інших»345. 

Регіональна політична еліта Вінниччини тривалий час намага-
лася дотримуватися балансу у ставленні до різних релігійних 
течій. Ще перший міський голова Вінниці Д. Дворкіс започаткував 
«моду» на відвідування представниками влади релігійних закладів 
на церковні свята. За цією традицією голова ОДА, міський голова 
та їхні заступники у Великодню ніч мали «об’їхати» близько 
20 храмів346. Традиція пустила глибокі корені, оскільки діє до 
цього часу. Наприклад, напередодні Великодніх свят 2017 р. голо-
ва обласної ради А. Олійник, голова ОДА В. Коровій, начальник 
управління у справах національностей та релігій ОДА І. Салецький 
та керуючий справами виконкому Вінницької міської ради 
С. Чорнолуцький відвідали релігійні заклади Римо-католицької 
церкви, УПЦ (КП) та УГКЦ і привітали вірян зі святом347. А з 
Великодніми святами у 2019 р. місцевих католиків вітали 

                                                            
344 Вінниччина входить у п’ятірку, де найбільше релігійних організацій. URL: 

https://vn.20minut.ua/Polityka/vinnichchina-vhodit-u-pyatirku-de-naybilshe-religiynih-
organizatsiy-145737.html 

345 Там само. 
346 Там само. 
347 Анатолій Олійник у храмах Вінниці привітав вірян з найбільшим 

християнським святом. URL: https://vinrada.gov.ua/anatolij-olijnik-u-hramah-vinnici-
privitav-viryan-z-najbilshim-hristiyanskim-svyatom.htm 
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І. Салецький та заступник голови Вінницької міської ради 
В. Скальський. 

Прагнення до міжконфесійного миру чітко простежувалось у 
риториці регіональної еліти. Так, у січні 2018 р. голова Вінницької 
ОДА В. Коровій заявляв, що «лише разом, однією великою 
багатоконфесійною сім’єю у взаєморозумінні, єдності та підтримці 
один одного ми зможемо збудувати гарне спільне майбутнє»348. 
Відсутності конфліктів на релігійному чи міжконфесійному ґрунті 
також сприяла активна участь регіональної політичної еліти у 
роботі Ради церков і релігійних організацій Вінницької 
облдержадміністрації. 

Кардинально ситуація змінилася після отримання Україною 
Томоса. Сайти обласної і районних державних адміністрацій 
почали регулярно розміщувати інформацію про Томос, діяльність 
ПЦУ та процес переходу релігійних громад Вінниччини до 
ПЦУ349. Це можна пояснити не стільки особливою прихильністю 
голів ОДА і РДА до ПЦУ, скільки тим, що питання української 
церкви було однією із ключових тез передвиборчої кампанії 

                                                            
348 Валерій Коровій привітав вірян східного обряду з Різдвом Христовим. 

URL: http://www.vin.gov.ua/upravlinnia-u-spravakh-natsionalnostei-ta-relihii/7953-
valerii-korovii-pryvitav-virian-skhidnoho-obriadu-z-rizdvom-khrystovym 

349 Молимося, щоб Україна отримала Томос про автокефалію Церкви – 
Глава держави. URL: https://mkrda.gov.ua/news/13-27-25-04-06-2018/; Томос – це 
грамота про нашу духовну незалежність – Президент привітав українців із 
рішенням Синоду Вселенського Патріархату. URL: http://orrda.gov.ua/novini/ 
tomos-ce-gramota-pro-nashu-duhovnu-nezalezhnist-prezident-privitav-ukrainciv-iz-
rishennyam-sinodu-vselenskogo-patriarhatu/; Томос про автокефалію Православної 
Церкви України встановлено в Софії Київській. URL: https://www.nemyriv-
rda.gov.ua/index.php/ochyshchennia-vlady/9-v-ukraini/3332-tomos-pro-avtokefaliiu-
pravoslavnoi-tserkvy-ukrainy-vstanovleno-v-sofii-kyivskii; Президент на подячному 
молебні за отримання Томосу про автокефалію ПЦУ: Єдність – це те, чого зараз 
вкрай потребує Україна. URL: http://kryzh.gov.ua/ua/news/ostanni-novyny/8652-
prezydent-na-podiachnomu-molebni-za-otrymannia-tomosu-pro-avtokefaliiu-ptsu-
yednist-tse-te-choho-zaraz-vkrai-potrebuie-ukraina; Ми визволили нашу Церкву з 
московської неволі – Президент про отримання Томосу про автокефалію 
Православної Церкви України. URL: http://www.vin.gov.ua/news/top-
novyny/15746-my-vyzvolyly-nashu-tserkvu-z-moskovskoi-nevoli-prezydent-pro-
otrymannia-tomosu-pro-avtokefaliiu-pravoslavnoi-tserkvy-ukrainy 
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П. Порошенка, а обл- та райдержадміністрації перебували у 
підпорядкуванні АП. 

Очевидно, таким чином було порушено релігійний баланс в 
області, що виявилося у низці протистоянь між вірянами УПЦ (МП) 
та ПЦУ350 і навіть призвело до відкриття кримінальної справи 
проти начальника Управління у справах національностей і релігій 
Вінницької ОДА І. Салецького за нібито незаконну реєстрацію 
однієї із громад ПЦУ351. 

Влітку 2019 р. це протистояння вийшло на новий рівень – 
представники УПЦ (МП) організували мітинг під ОДА, 
звинувачуючи начальника Управління у справах національностей 
та релігій Вінницької ОДА І. Салецького у створенні фальшивих 
громад і вимагали його відставки. А також погрожували органі-
зувати «збір підписів по всіх храмах Вінницької області під заявою 
до Президента України» з вимогою про відставку голови ОДА 
В. Коровія352. Протистояння між ПЦУ та УПЦ (МП) у Вінницькій 
області призвело до протистояння між головою ОДА В. Коровієм і 
настоятелем Тульчинської єпархії митрополитом Іонафаном353. У 

                                                            
350 Поразка російської церкви: суд у Вінниці закрив провадження за позовом 

МП проти парафіян ПЦУ. URL: https://vezha.ua/porazka-rosijskoyi-tserkvy-sud-u-
vinnytsi-zakryv-provadzhennya-za-pozovom-mp-proty-parafiyan-ptsu/; Луцков В. Суд 
у Вінниці зупинив провадження про «повернення» Спасо-Преображенського 
собору Московському патріархату. URL: https://vezha.ua/sud-u-vinnytsi-zupynyv-
provadzhennya-pro-povernennya-spaso-preobrazhenskogo-soboru-moskovskomu-
patriarhatu/; Плахтій Ю. Розірвані сухожилля та зламані пальці: результати 
чергового церковного конфлікту в Луці-Мелешківській. URL: https://vezha.ua/ 
rozirvani-suhozhyllya-ta-zlamani-paltsi-rezultaty-chergovogo-tserkovnogo-konfliktu-v-
lutsi-meleshkivskij-foto-video/; Вінницька поліція посилює превентивні заходи для 
недопущення міжконфесійних конфліктів та вчинення правопорушень на 
релігійному ґрунті. URL: https://tyvrivska-rda.gov.ua/news/14-32-41-28-01-2019/ 

351 «Просимо суд захистити права більшості громад, які обрали ПЦУ»: у 
Вінниці селяни пікетували будівлі ОДА і міськсуду. URL: 
https://naparise.com/posts/prosymo-sud-zakhystyty-prava-bilshosti-hromad-iaki-
obraly-ptsu-u-vinnytsi-seliany-piketuvaly-budivli-oda-i-misksudu-foto-video 

352 У Вінниці священники УПЦ МП вивели людей на протест. URL: 
https://risu.org.ua/article_print.php?id=76123&name=protests&_lang=ua& 

353 Верлан О. Коли голова Вінницької ОДА зустрінеться з митрополитом 
Іонафаном. URL: http://vinnitsaok.com.ua/archives/247809 
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Московському патріархаті заявляли, що голова ОДА відмов-
ляється від знайомства з новим архієпископом Варсонофієм через 
«політизованість» створення ПЦУ354. 

Доволі некомфортно в умовах протистояння між громадами 
ПЦУ і УПЦ (МП) в області почувався голова ОДА у 2019–2020 рр. 
В. Скальський. В одному із інтерв’ю від прямо заявляв, що, 
відповідно до закону, він не має права ставати на бік жодної зі 
сторін конфлікту, але водночас наголошував на політичних 
наслідках у разі вираження релігійних почуттів: «Цей конфлікт 
створив проблему для мене зайти в церкву. У храмі я ставив свічки 
за дорогих мені людей – за живих і за велику кількість тих, хто не 
з нами. А тепер розумію, що, якщо я зайду в якусь церкву, то мене 
ідентифікують до конфесії, і це одразу тягне за собою купу 
наслідків» (В. Скальський; листопад 2019 р.)355. 

Варто зазначити, що місцеві топчиновники Вінниччини по-
особливому виконували норму ст. 35 Конституції України про те, 
що «церква i релігійні організації в Україні відокремлені від 
держави». Крім того, значна перевага надавалася конфесіям 
православної церкви. Наприклад, у рамках святкування 1025-ліття 
Хрещення Київської Русі у школах м. Вінниці був проведений 
художній конкурс, організований Вінницькою єпархією УПЦ (МП), 
Управлінням у справах національностей та релігій Вінницької 
ОДА та Департаментом освіти Вінницької міської ради, а митро-
полит Вінницький і Барський Симеон нагородив голів ОДА 
І. Мовчана, облради С. Татусяка, міськради В. Гройсмана орденами 

                                                            
354 Біля церкви фотографувати зась. Чому у Вінниці зібрались батюшки МП 

зі всієї області і що їм «винен» губернатор. URL: 
https://www.vinnitsa.info/news/bilya-tserkvi-fotografuvati-zas-chomu-u-vinnitsi-
zibralis-batyushki-mp-zi-vsiyeyi-oblasti-i-shcho-yim-vinen-gubernator.html 

355 Пустовіт О. Владислав Скальський: «Я – адепт Вінниччини». Про ціну 
«людини Гройсмана», заЗЕленілий Фейсбук, чому не ходить в церкву, поки 
судять Ігоря Салецького, та від чого щомісяця шаленіє дружина губернатора. 
URL: http://vinnichina.info/2019/11/15/%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b8% 
d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d1%8c% 
d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f-%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0% 
bf%d1%82-%d0%b2%d1%96%d0%bd%d0%bd/ 
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Святого Рівноапостольного князя Володимира, підкресливши, що 
це «подяка за співпрацю обласної та міської влади з церквою і за 
утвердження християнських цінностей у суспільстві»356. У своїй 
риториці представники регіональної політичної еліти однозначно 
наголошували на виключній ролі церкви у формуванні духовних 
цінностей народу. Зокрема, голова Вінницької ОДА В. Коровій 
заявляв про «традиційно важливу роль релігійних громад у 
формуванні духовних цінностей»357, а голова облради А. Олійник, 
що «Рада церков Вінницької області є саме тим форматом, завдяки 
якому є можливість знаходити компроміси та рішення, що будуть 
консолідувати суспільство»358. 

Голови облради та облдержадміністрації, їх заступники і 
керівники департаментів регулярно брали участь у роботі обласної 
Ради церков і релігійних організацій. А в звіті щодо виконання 
Програми економічного і соціального розвитку Вінницької області 
за 2019 р. вказувалося, що «Обласною державною адміністрацією 
спільно з обласною Радою церков та релігійних організацій і 
релігійними організаціями області проведено вагому роботу щодо 
відродження духовності вінничан, виховання молодого покоління, 
збереження та популяризації сакральної спадщини Поділля, 
налагодження міжконфесійного діалогу та порозуміння в релігій-
ному середовищі, а відтак зміцнення суспільного миру. Державно-
церковна співпраця… сприяла духовному розвитку суспіль-
ства»359. Крім того, під час візитів церковних ієрархів на 

                                                            
356 У Вінниці відбулися урочистості, присвячені визначним християнським 

датам. URL: https://www.myvin.com.ua/ua/news/events/21055.html 
357 Керівники обласної державної адміністрації та обласної ради взяли 

участь у засіданні Ради церков і релігійних організацій Вінниччини. URL: 
http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/19257-kerivnyky-oblasnoi-derzhavnoi-
administratsii-ta-oblasnoi-rady-vzialy-uchast-u-zasidanni-rady-tserkov-i-relihiinykh-
orhanizatsii-vinnychchyny 

358 Представники релігійних конфесій прозвітували про свою роботу. URL: 
https://vinrada.gov.ua/predstavniki-religijnih-konfesij-prozvituvali-pro-svoju-robotu.htm 

359 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального 
розвитку Вінницької області за 2019 рік. URL: http://www.vin.gov.ua/invest/ 
rehionalni-prohramy-rozvytku/24102-informatsiia-shchodo-vykonannia-prohramy-
ekonomichnoho-i-sotsialnoho-rozvytku-vinnytskoi-oblasti-za-2019-rik  
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Вінниччину перші особи області обговорювали з ними суспільно-
політичну ситуацію в державі та «духовну складову життя 
українців»360. На додачу до цього після отримання Томоса почали 
з’являтися заяви про визначну роль цієї події і особливу роль 
президента П. Порошенка у становленні України як держави. Як 
ілюстрацію, можемо навести слова голови Вінницької ОДА 
В. Коровія під час форуму «Громадська ініціатива Вінниччини: 
#“Команда_Порошенка” – “МИ РАЗОМ!: 21 рік” – 1998–2019»: 
«Томос – це не просто юридична процедура. В 1991 році 
народилась дитина, її назвали Україна, але її не охрестили. Ту 
колосальну роль, яку зіграв Президент з процедурою Томоса, це не 
що інше, як хрещення держави Україна. Це Божа благодать, яка 
йде до держави, незалежно, хто в яку церкву ходить»361. 

Серед ціннісних орієнтирів політичної еліти Вінниччини 
однією із ключових була і залишається дотепер проєвропейська 
ідентичність. При цьому особливістю є те, що про орієнтацію на 
Європу в економічному плані та прагнення поширення в області 
європейських стандартів заявляли політичні антагоністи – діячі, 
що представляли як прозахідні партії – «Народний Союз Наша 
Україна», «Совість України», «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
“СОЛІДАРНІСТЬ”», «ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ», 
так і ПАРТІЮ РЕГІОНІВ. Для прикладу, про стремління до 
досягнення певних європейських цінностей під час своєї діяль-
ності заявляв у інтерв’ю кореспонденту УНІАН у 2007 р. голова 
ОДА О. Домбровський – «Ми з головою облради Г. Заболотним 
поставили собі за мету до 2015 року створити на Вінниччині 
європейські умови життя»362. У липні 2011 р. В. Гройсман називав 

                                                            
360 Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет зустрівся з 

керівниками області та міста. URL: https://usnr.gov.ua/news/10-27-55-09-10-2017/ 
361 У Вінниці держслужбовці взяли участь у форумі на підтримку Петра 

Порошенка. URL: https://oporaua.org/news/vybory/vybory-prezidenta/vybory-
prezidenta-2019/46689-u-vinnytsi-derzhsluzhbovtsi-vzialy-uchast-u-forumi-na-
pidtrymku-petra-poroshenka 

362 Секрет європейського рівня життя в одній області України. URL: 
https://www.unian.ua/society/35489-sekret-evropeyskogo-rivnya-jittya-v-odniy-oblasti-
ukrajini.html 
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Вінницю містом, «яке рухається в європейському напрямку»363. 
Значним лобістом євроінтеграції Вінницької області був голова 
облради у 2010–2014 рр., член ПАРТІЇ РЕГІОНІВ С. Татусяк. За 
його ініціативи відбулася поїздка 210 представників влади, 
бізнесових кіл та громадських організацій області до Ради Європи 
та Європарламенту з метою презентації Вінниччини у цих струк-
турах та налагодження співпраці «на рівні регіону і територіаль-
них громад з усіма країнами Євросоюзу»364. Одним із наслідків 
поїздки було прийняття Вінницькою обласною радою у жовтні 
2011 р. рішення про вступ Вінницької області як повноправного 
члена до Асамблеї європейських регіонів365. Депутат обласної ради 
VI скликання, голова комісії з питань євроінтеграції, міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку О. Гаврилов (ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ) заявляв, що «на теренах України Вінниччина є 
локомотивом євроінтеграційних процесів і в якійсь мірі пілотним 
регіоном співпраці з Євросоюзом»366. А тодішній голова 
Вінницької ОДА І. Мовчан, коментуючи вступ Вінницької області 
до Асамблеї європейських регіонів, заявляв: «Ми, як ніхто, 
зацікавлені у співпраці щодо входження у європейський простір як 
у економічному, так і в соціальному плані»367. 

Ідею про необхідність упровадження європейських стандартів 
в управлінні містом і житті місцевої громади активно просувала 
команда Вінницького міського голови В. Гройсмана (2006–2014). 

                                                            
363 На трьох вулицях Вінниці облаштовують велосипедні доріжки. URL: 

https://www.unian.ua/economics/transport/521682-na-troh-vulitsyah-vinnitsi-
oblashtovuyut-velosipedni-dorijki.html 

364 Євротур вінничан, або Презентація Вінниччини у Раді Європи та у 
Європарламенті. URL: https://www.myvin.com.ua/ua/news/events/10583.html; 
Скрипник В. Вінничани презентували свої інвестиційні можливості у Раді Європи 
і Європарламенті. URL: http://www.golos.com.ua/article/101344  

365 «Про вступ Вінницької області до Асамблеї європейських регіонів». 
Рішення Вінницької обласної ради № 187 від 28 жовтня 2011 р. URL: 
https://vinrada.gov.ua/7_sesiya_7.htm 

366 Євроінтеграція. Вінниччина вступить до Асамблеї європейських регіонів. 
URL: https://vinrada.gov.ua/jevrointegraciya-3153.htm  

367 Іван Мовчан: «Вінниччина продовжує підтримувати євроінтеграційний 
курс». URL: https://www.myvin.com.ua/ua/news/politics/24218.html  
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Слоган «Вінниця – європейське місто» часто лунав з 2010 р. У 
вересні 2010 р. депутати Вінницької міської ради затвердили 
концепцію Стратегічного плану розвитку міста на період 2011–
2020 років «Вінниця – 2020: сучасне та комфортне європейське 
місто», який визначав основні напрями його розвитку: «Вінниця як 
сучасний регіональний центр», «Нова економічна основа розвитку 
міста», «Передова система управління», «Комфортне і цікаве 
місто», «Сучасні системи забезпечення життєдіяльності міста», 
«Якісні комунальні послуги», «Місто дружнє до дітей», «Сильна 
громада, яка дбає про кожного», «Охорона здоров’я належного 
рівня», «Яскраве та різноманітне культурне життя»368. У червні 
2013 р. з’явилася «Стратегія розвитку Вінниця–2020», у якій було 
прописано, що метою діяльності місцевих політиків є «перетво-
рення Вінниці на сучасне європейське місто»369. Також у стратегії 
висловлювалося прагнення, щоб Вінниця розвивалася як «європей-
ське місто, мешканцям якого притаманний сучасний європейський 
урбаністичний менталітет… відповідальність, …прагнення брати 
активну участь у повсякденному житті міста та вільно використо-
вувати його можливості для самореалізації»370. 

Переломним моментом як для загальнодержавної, так і 
місцевої політичної еліти виявилася відмова тогочасного 
Президента України В. Януковича підписати Угоду про асоціацію 
України з Європейським Союзом на саміті у Вільнюсі у листопаді 
2013 р. У переддень саміту депутати Вінницької міської ради 
ухвалили рішення про однозначну підтримку європейського курсу 
України і надіслали відповідну заяву Президенту України В. Яну-
ковичу, Президенту Європейської комісії Жозе Мануелю Баррозу 
та Президенту Ради Євросоюзу Герману Ван Ромпею, у якій від 
імені територіальної громади міста Вінниці стверджували: «Ми не 

                                                            
368 Вінницькі депутати затвердили концепцію Стратегічного плану розвитку 

міста на період 2011–2020 років. URL: https://www.myvin.com.ua/ 
ua/news/events/6826.html  

369 «Стратегія розвитку Вінниця–2020». URL: https://www.vmr.gov. 
ua/TransparentCity/Lists/StrategyVinn2020/Default.aspx 

370 Там само. 
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бачимо іншого шляху для України, окрім європейського… Вибір 
вектора розвитку Вінниці, як європейського міста, закріплений в 
Статуті територіальної громади міста Вінниці і в Стратегії 
розвитку міста «Вінниця–2020». У місті послідовно впрова-
джуються європейські стандарти, кращі європейські практики в 
різних сферах нашого життя. Європейський вектор має гарячу 
підтримку абсолютної більшості членів нашої територіальної 
громади… Ми вболіваємо за європейське майбутнє нашої держави 
і готові взяти на себе відповідальність за максимально ефективне 
впровадження вимог Угоди про асоціацію у тій частині, яка 
відноситься до компетентності органів місцевого самоврядування, 
утвердження європейських підходів та цінностей у нашому місті»371. 

Перед голосуванням міський голова Вінниці В. Гройсман 
наголосив, що майбутнє України має бути пов’язане із 
європейськими цінностями: «У нас немає іншого майбутнього, як 
тільки європейське... Мені б дуже хотілося, щоб діалог по 
зближенню був продовжений… Безумовно, що ці європейські 
цінності, які ми з вами сповідуємо, ми повинні культивувати і 
розвивати»372. Аналогічну позицію зайняв депутат Вінницької 
міської ради С. Бессолов: «…з 2006 року Вінниця... визначилася з 
вибором на користь європейських цінностей... Ми висловлюємо 
свою позицію про те, що необхідно продовжувати рух в бік 
Європейського Союзу»373. Варто зазначити, що за це рішення 
проголосували всі присутні на засіданні депутати. Цим самим 
рішенням на знак європейського вибору територіальної громади 
міста Вінниці депутатський корпус присвоїв назву Європейська 
площа одному зі скверів у центрі міста374. 

                                                            
371 Вінницька міська рада на підтримку євроінтеграції дала назву 

Європейської площі скверу в історичному центрі міста. URL: 
https://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=847 

372 Там само. 
373 Телеканал ВІТА, новини 2013-11-28. Рішення про підтримку 

європейського курсу. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ZArORfukgI4 
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У 2015 р. зібрана на той час уже колишнім міським головою 
В. Гройсманом команда використала попередні напрацювання і 
поширену після Євромайдану моду на «європейськість» і для 
участі у місцевих виборах створила ПОЛІТИЧНУ ПАРТІЮ 
«ВІННИЦЬКА ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАТЕГІЯ». Основою програми 
цієї політсили стала «Стратегія розвитку Вінниця–2020», а у 
політичній агітації зазначалося, що «команда йде на вибори до 
Вінницької міської ради на чолі із С. Моргуновим, аби продов-
жився рух Вінниці як сучасного, динамічного і комфортного 
європейського міста»375. Під цим брендом команда В. Гройсмана 
здобула доволі переконливу перемогу на виборах до Вінницької 
міської ради, діставши підтримку більше 37 % виборців. Цей 
результат дав партії 20 депутатських мандатів – більше третини з 
54 місць у раді376. Тоді ж «мером» міста був обраний в.о. міського 
голови С. Могрунов, який очолював список «ВЄС» на виборах, а у 
2006–2014 рр. працював секретарем Вінницької міської ради (був 
заступником В. Гройсмана). 

Досягнення місцевої політичної еліти Вінниці у просуванні 
європейських цінностей були неодноразово оцінені ПАРЄ. За 
участь у партнерських проєктах, налагодженні зв’язків з 
іноземними муніципалітетами, організацію європейських заходів, 
членство Вінницької міської ради та підконтрольних їй структур в 
організаціях, що об’єднують місцеві органи влади, у 2013 р. 
Вінниця отримала Європейський Диплом, 2015 р. – Почесний 
Прапор, а у травні 2020 р. – Почесну Відзнаку377. 

Цінності та ідентичності регіональної політичної еліти 
виявляються у дискурсі політиків та певних політичних рішеннях, 
які, у свою чергу, відображаються у ЗМІ. Завдяки дослідженню 
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«Специфіка інформаційної присутності Вінницької області та 
Вінницької обласної державної адміністрації в національному та 
регіональному медіа-середовищі: стан і перспективи вдоскона-
лення інформаційної політики»378, проведеному ГО «Центр аналізу 
та розвитку громадських комунікацій “ДІАЛОГ”» спільно з 
Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, 
можемо виділити низку цих образів. Відразу зауважимо, що ці 
образи різноманітні та інколи діаметрально протилежні, оскільки 
позиціонування Вінницької ОДА залежить від особливостей 
редакторської політики, впливу власників медіа та політичних 
уподобань журналістів/редакторів. Зважаючи на майже повну 
відсутність польових досліджень регіональної політичної еліти 
Вінниччини, приділимо цьому аналітичному звіту більше уваги. 

Автори дослідження у період з травня 2017 р. по квітень 
2018 р. провели моніторинг 53 медіа-ресурсів, серед яких 
29 національних і 24 регіональні379, та виявили 988 публікацій про 
Вінницьку область та регіональну владу у національних та 
968 публікацій – у регіональних ЗМІ380. У національних ЗМІ 
більшість відібраних матеріалів за тональністю були нейтраль-
ними – 64%, 19,2% – позитивними, 16,8% – негативними381. У 
регіональних ЗМІ нейтральних матеріалів було майже така сама 
кількість – 59,1%, зате позитивних і негативних сильно 
відрізнялася, становивши 35,6% і 5,3%, відповідно382. 
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У вищезгаданому дослідженні аналізувалися матеріали ЗМІ, 
що стосувалися роботи облдержадміністрації, облради і міськради, 
однак автори ключову увагу зосередили на Вінницькій ОДА. Так, 
у національному медіа-просторі були виявлені такі позитивні 
образи Вінницької ОДА: «Підтримка та розвиток історичної 
спадщини» (образ ОДА як структури, яка опікується збереженням 
та популяризацією культурної спадщини), «Господар» (ефективне 
управління областю), «Підтримка інновацій» (запровадження в 
області нових технологій у сортуванні сміття, забезпечення 
відновлюваної енергетики, відкриття нових підприємств тощо), 
«Підтримка ініціатив» (співпраця з інститутами громадянського 
суспільства у проведенні реформ), «Лідер» (результати підтримки 
розвитку вітчизняних промислових підприємств, сільського 
господарства тощо), «Європейська» (впровадження європейських 
стандартів, налагодження контактів з європейськими партне-
рами)383. Серед негативних образів автори дослідження визначили 
«Політичну боротьбу» – скандали, пов’язані з внутрішньоелітним 
протистоянням384. 

У регіональних ЗМІ серед позитивних образів Вінницької 
ОДА виокремлено «Спонсор», «Помічник», «Підтримка» (образи з 
матеріалів, пов’язаних з фінансово-ресурсною підтримкою з боку 
ОДА громадських ініціатив, інфраструктурних проєктів, соціально 
незахищених верств населення), «Арбітр» (неупереджене регулю-
вання проблемних ситуацій), «Реформатор» (проведення реформ), 
«Ефективний орган управління», «Відкрита структура» (залучення 
громадськості до управління територією, отримання топових по-
зицій у різних рейтингах відкритості та прозорості діяльності ОДА), 
«Новатор» (впровадження нових технологій у сферах енерго-
збереження, розвитку сільського господарства та промисловості), 
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«Європейська» (налагодження контактів з європейськими держа-
вами, вивчення та впровадження їх досвіду, залучення 
європейських партнерів до реалізації проєктів. Серед негативних 
образів автори звіту виділили «Корупціонери», «Узурпатори», 
«Королі» (матеріали, присвячені критиці керівництва Вінницької 
ОДА та висвітленню політичної боротьби між місцевими елітами) 
та «неефективна», «небезпечна» (звинувачення посадовців у 
корупції та зловживаннях)385. 

У матеріалах національних ЗМІ посилань на представників 
органів влади (Вінницька ОДА, Вінницька облрада та Вінницька 
міська рада) автори звіту виявили вкрай мало – всього 16. Серед 
ключових спікерів на національному рівні – Вінницький міський 
голова С. Моргунов, голова Вінницької ОДА В. Коровій та його 
заступник І. Івасюк386. Основними джерелами цитувань та 
згадувань об’єктів дослідження були регіональні ЗМІ. Протягом 
моніторингового періоду (травень 2017 р. – квітень 2018 р.) було 
виявлено 1757 цитувань та згадувань усіх представників Він-
ницької ОДА, Вінницької облради та Вінницької міської ради. У 
регіональному інформаційному просторі домінували представники 
Вінницької міської ради (874 (49,7%) цитувань та задувань), за 
ними – представники Вінницької ОДА (725, або 41,3%), а 
найменшу кількість цитувань/згадувань продемонстрували пред-
ставники Вінницької обласної ради (207, або 11,8%)387. 

До ТОП-10 спікерів від Вінницької ОДА увійшли: голова 
Вінницької ОДА В. Коровій, його перший заступник А. Гижко та 
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заступники І. Івасюк та О. Крученюк; директор Департаменту 
фінансів М. Копачевський; директор Департаменту охорони 
здоров’я Л. Грабович; директор Департаменту соціальної та моло-
діжної політики Н. Заболотна; заступник директора Департаменту 
освіти і науки В. Буняк; директор Департаменту міжнародного 
співробітництва та регіонального розвитку В. Мережко. Серед 
позитивних образів, які пов’язані із ключовими спікерами, були 
визначені: «ефективний менеджер», «кращий керівник», «експерти», 
«патріоти», «арбітр», «помічник»; серед негативних – «узурпато-
ри», «корупціонери», «безвідповідальні» (автори звіту наголошу-
вали, що негативні образи пов’язані із матеріалами політичного 
характеру, не містять конкретних фактів та доказів за 
звинуваченнями та апелюють до емоцій читача)388. 

Основними спікерами від Вінницької міської ради були: 
Вінницький міський голова С. Моргунов (477 цитувань та згадувань, 
що становить більше половини від усіх цитувань та згадувань 
представників міської влади); директор Департаменту комунального 
господарства В. Ніценко; заступники Вінницького міського голови 
В. Скальський, М. Форманюк та Г. Якубович; директор Депар-
таменту освіти О. Яценко; директор Департаменту економіки та 
інвестицій В. Погосян; секретар Вінницької міської ради 
П. Яблонський; в. о. директора Департаменту капітального будів-
ництва І. Кравець389. Серед представників Вінницької обласної ради 
найбільшу кількість цитувань та згадувань мали: голова Вінницької 
облради А. Олійник та його заступник І. Хміль, а також депутати 
В. Барцьось, Л. Білозір, Л. Станіславенко, Л. Щербаківська, Ю. Ярем-
чук, Г. Вацак, Г. Зозуля390. На локальному рівні достатньо активно 
цитувалися та згадувалися керівники райдержадміністрацій, 
районних рад та депутати облради, які представляли райони391. 
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Цінності та ідентичності регіональної політичної еліти 
Вінниччини не є сталими і цілком сформованими – вони чутливі 
до загальнодержавної політичної кон’юнктури і політичних 
орієнтацій місцевого населення, під впливом яких перебувають у 
стані перманентних змін. Водночас, можемо стверджувати про 
наявність певного ціннісного ядра, яке базується на визнанні 
загальнолюдських (прагнення до самореалізації, відповідальність, 
прямолінійність, чесність), традиційних (сім’я, дружба), демокра-
тичних та європейських (свобода; рівність; законність; верхо-
венство права; повага до приватної власності і громадянських 
свобод; відкритість, прозорість, публічність; право місцевого 
населення на самоврядування; критичне ставлення до власної 
діяльності; суспільна користь; повага до особистості) цінностей. 

Становлення та формування цінностей та ідентичностей 
регіональної політичної еліти Вінниччини розпочалося відразу 
після розпаду СРСР із плавного перетікання обласної компартійної 
і комсомольської еліти у державні органи регіонального рівня та 
привнесення ними сформованого світогляду у нові владні 
структури. Впродовж усього періоду 1991–2019 рр. для регіональ-
ного політичного істеблішменту була характерною дифузна 
політична ідентичність у поєднанні із декларуванням аполітич-
ності та частими змінами партійної належності. Важливу роль у 
системі цінностей регіональної політичної еліти відіграє місцевий 
патріотизм, який, утім, має швидше утилітарне значення – для 
політичного життя області різних історичних періодів була 
характерною наявність суто регіональних партійних проєктів, 
діяльність яких спрямовувалася на досягнення внутрішньо-
регіональних і внутрішньогрупових інтересів. 

Водночас спостерігаються певні розбіжності між декларова-
ними цінностями та реальними діями регіональної політичної 
еліти Вінниччини, що виявляються у популізмі, надмірному 
патерналізмі, непідкріпленій реальними діями антикорупційній 
риториці, сексизмі, гомофобії тощо. 
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б) ПОЛТАВЩИНА 
 

Аксіологія політичної поведінки, а саме – ціннісний аспект та 
особливості самопозиціонування суб’єктів політики є невід’ємним 
компонентом сучасного наукового аналізу політичних еліт. Адже 
саме цінності та ідентичності визначають політичну поведінку як 
високопосадовців та тіньових гравців політичного поля, так і 
широких верств громадськості, що виступають реципієнтами 
численних політичних технологій, базованих на ціннісних матри-
цях та моделях ідентичностей, що транслюються політичними 
силами в різних варіаціях задля завоювання та утримання влади.  

Полтавська область від початку 1990-х років і до сьогодні є 
яскравим прикладом того, як регіональна політична еліта у процесі 
власної інституціоналізації та самовідтворення використовувала 
широкий спектр цінностей та ідентичностей, що пропонува-
лися/насаджувалися як визначальні на рівні політичного дискурсу 
області. Крім того, цінності та ідентичності, які транслювалися 
керманичами Полтавщини, є важливим джерелом для розуміння 
специфіки локальної політики та позиціонування області у розрізі 
її взаємовідносин із центральною владою в Києві, з одного боку, та 
формування стабільно лояльної спільноти виборців – з іншого.  

У межах цієї розвідки ми зупинимося на низці ідентичностей, 
які найбільш повно репрезентують ціннісну картину світу політич-
ної еліти Полтавщини у 1990–2019 рр. При цьому, зважаючи на 
широкий діапазон інтерпретативних підходів у розумінні поняття 
ідентичності, як робоче визначення ми використовуємо дефініцію, 
запропоновану Б. Гентрі: «Поняття політичної ідентичності 
найкраще можна зрозуміти як внутрішню розповідь про своє 
політичне “я”. Ідентичність – це історія, яку ми розповідаємо собі 
та іншим про те, ким ми є, ким ми були і ким ми хочемо бути»392. 
Цінності при цьому унаочнюють позитивну та/чи негативну 
значимість певного об’єкта або феномена дійсності для того чи 
іншого суб’єкта політики (конкретної особи чи колективу людей). 
                                                            

392 Gentry B. Political Identity: Meaning, Measures, and Evidence. URL: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-69608-9_2  
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За формальною ознакою у спектрі ідентичностей політичної 
еліти Полтавщини найбільш показовою була партійна належність 
очільників області. Починаючи з 1990 р. для полтавських високо-
посадовців характерним явищем була мімікрія, що відкривала 
вікно можливостей для ситуативної зміни політичних позицій та 
посад, які вони обіймали, відповідно до домінуючого загально-
державного політичного дискурсу та/або економічних вигод. Так, 
колишні комуністи ставали представниками націонал-патріотич-
них сил, орієнтуючись на партію влади, періодично змінюючи 
партійність як соціальні маски для акумулювання найбільшої 
кількості ресурсів – електоральних, фінансових, інформаційних 
тощо. Вищий менеджмент банківських установ переходив на 
державні посади і навпаки – під протекторатом високопосадовців 
активно розвивалися окремі бізнес-структури області. При цьому, 
більшість очільників Полтавщини не толерувала одну з базових 
демократичних цінностей – владної ротації, незмінно керуючи 
областю упродовж десятиліть. Показовими у цьому контексті є 
політичні біографії низки полтавських керманичів. Так, М. Залу-
дяк, який понад десять років був першим секретарем 
Кременчуцького міського комітету КПУ Полтавської області, у 
1992–1994 рр. обійняв посаду Представника Президента України у 
Полтавській області, а у 1994–1998 рр. був головою Полтавської 
обласної ради та головою Полтавської обласної державної 
адміністрації, працював заступником керуючого Полтавського 
обласного відділення Промінвестбанку393. Інший високо-
посадовець області, О. Удовіченко, який у 1991 р. був першим 
секретарем Полтавського обкому комсомолу, згодом, у 1993–
2003 рр., очолював Полтавську філію Приватбанку, був головою 
Полтавської обласної державної адміністрації і за часів 
В. Ющенка, і В. Януковича (у 2003–2005 рр. та у 2010–2014 рр.), а 
також очолював ПАРТІЮ РЕГІОНІВ на Полтавщині. Прикметно, 
що навіть події Революції Гідності не змінили міцних позицій 
                                                            

393 Залудяк М. І. // Who is who. Ua. Біографії. Довідники. Інформація. URL:  
https://web.archive.org/web/20100328140603/http://who-is-who.com.ua/bookmaket/ 
kozak2007/1/39.html  
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цього політика. Так, у лютому 2014 р. він подав у відставку та 
ініціював розпуск місцевого осередку ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, ство-
ривши нову політичну партію «Рідне місто», яка функціонує у 
політичному полі Полтави з колишніми регіоналами у складі394. 
Також, одним із незмінних високопосадовців області упродовж 
десятиліть був А. Кукоба, який п'ять разів – у 1990, 1994, 1998, 
2002, 2006 рр. був обраний головою міської ради, встановивши 
рекорд України за безперервністю владних повноважень. 
А. Кукоба, який у публічному дискурсі позиціонував себе як 
«будівничий рідної Полтави»395, у 1999 – 2000 рр. очолював 
Полтавську обласну державну адміністрацію, а у 2002 р., після 
обрання народним депутатом IV скликання, вирішив не складати 
повноваження міського голови, фактично порушивши норми 
українського законодавства щодо неможливості обіймати одночасно 
дві державні посади, що викликало низку протестних настроїв у 
мешканців області396. Загалом, політичні партії на Полтавщині від 
початку 1990-х рр. мали вузький коридор доступу до важелів 
впливу на здійснення політики в загальнонаціональному та 
регіональному масштабах, оскільки вони утворювалися як 
інструмент легалізації інтересів вузького кола осіб, як правило – 
представників фінансово-промислових груп, та не здійснювали 
регулярної політичної діяльності. Домінуючою була тенденція до 
«розмивання» партійної ідентичності, що простежувалася, зокре-
ма, у аполітичних назвах партій: «Совість України», «Рідне місто, 
рідний край» тощо. Крім цього, «гнучкість» ідеологічних уподо-
бань була значною мірою обумовлена раціональним розрахунком 
прибутків від політичної діяльності. Так, представник політичної 
еліти Полтавщини, бізнесмен А. Веревський, співввласник 
компанії «Кернел», що є одним зі світових лідерів-імпортерів 

                                                            
394 Удовіченко О. В. Досьє Полтавщини. Інтернет-видання «Полтавщина». 
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395 А. Кукоба «Моя головна посада – будівничий рідної Полтави». 
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https://poltava.to/dossier/36/  



                                                               Цінності регіональної політичної еліти ...      205

соняшникової олії, починаючи з 2002 р. багато разів змінював 
політичну належність – безвідносно до ідеологічної платформи 
політичних сил, був членом фракції «Єдина Україна», групи 
«Європейський вибір», фракції «Регіони України», БЮТ, ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ. Діапазон цінностей, прибічником яких за цей час 
виступив А. Веревський, був контрадикторним та варіювався від 
курсу на євроінтеграцію до повного заперечення її необхідності, 
тим самим підтверджуючи «ширмовий» характер політичної участі 
окремих представників локальної еліти у розбудові демократичних 
інститутів в Україні загалом та в Полтавській області зокрема.  

Отже, однією із неафішованих, латентних цінностей для 
локальних політичних акторів був утилітарний інтерес – 
завоювання та утримання влади шляхом багаторазового пере-
обрання/перепризначення на топові посади області, нівелювання 
необхідності політичної ротації, подальша конвертація владних 
повноважень у фінансово-економічні капітали під протекторатом 
тієї чи іншої «партії більшості», що здійснювала ефект парасольки 
для локальних суб’єктів політичної еліти, які, як влучно відзначав 
Дж. Хіглі, «мали достатньо автономії для того, щоб інтерпретувати 
на свій лад закони, модифікувати правила та управляти 
публічними справами так, щоб захистити свої інтереси»397. Тож 
локальні політичні актори в області фактично стимулювали 
формування своєрідного ринку ідентичностей, що використо-
вувалися як засіб ціннісних спекуляцій, підриву основ демократії 
та культивування евфемерної політичної боротьби. Закони ринку 
ідентичностей підпорядковувалися принципам примноження 
вигод та ставали предметом торгу, інструментом для отримання 
політичних, економічних преференцій для локальних політичних 
лідерів, для яких державницька політика не мала провідної ролі, а 
демократичні цінності часто мали суто декларативний характер.  

Загалом, для партійної ідентичності політичної еліти 
Полтавщини від початку 1990-х років було притаманним як 
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утвердження плюралізму – можливості вільно обирати партійну 
належність, так і стійка залежність у виборі від загальнодержавної 
розстановки сил між існуючими партіями. Абсолютна більшість 
явних та латентних політичних управлінців Полтавщини користу-
валася технологією відтворення вертикальної моделі управління, 
де питома вага політичних рішень закріплена за верхівкою, решта 
ж громади має статус «керованих мас» із патерналістськими 
установками. Аксіома демократичного урядування, а саме – статус 
політичних еліт як репрезентантів колективного інтересу та 
партнера громад у суспільному менеджменті не була актуалізована 
як цінність у практиках здійснення влади на Полтавщині. 

Професійна ідентичність нових представників локальної полі-
тичної еліти була пов’язана, переважно, із робітничими 
професіями, що, сукупно із активною партійною роботою та/або 
зв’язкам із бізнесом, була своєрідною перепусткою у «велику» 
політику. Так, зокрема, у різні роки Полтавську обласну державну 
адміністрацію очолювали переважно інженери (М. Залудяк, О. Ко-
лесніков, А. Кукоба, О. Удовіченко, В. Асадчев, В. Бугайчук), 
зооінженер (Є. Томін), інженер-геодезист (С. Бульба), економісти 
(В. Головко, О. Пругло), педагог (Р. Товстий), юрист (О. Синє-
губов). Однією із яскравих ілюстрацій того, що професійна 
ідентичність для локальних посадовців була далекою від політич-
ної діяльності, є біографія одного із одіозних керівників Полтави – 
О. Мамая. Так, згідно з даними інтернет-видання «Полтавщина»398, 
свою професійну кар’єру він починав у 1985 р. на посаді складаль-
ника, вантажника (1986 – 1988 рр.), двірника (1988 – 1991 рр.), 
маляра-штукатура (1991 – 1995 рр.). У 2009 р. створив громадське 
об’єднання «Наш дім – Полтава», а вже у 2010 р. був обраний на 
посаду міського голови м. Полтави. З 2012 р. був членом ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ, з жовтня–листопада 2015 р. був удруге обраний мером 
міста. Строкатістю відзначалася також професійна ідентичність 
депутатів Полтавської обласної ради. Так, наприклад, у її складі 
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1998 р. серед депутатів було зафіксовано 24 представники 
промисловості, транспорту, зв’язку та будівництва, 35 – спе-
ціалістів сільського господарства, 15 – спеціалістів охорони 
здоров’я, 11 – представників освіти399.  

У спектрі цінностей, публічно артикульованих представни-
ками політичної еліти, від початку 1990-х рр. домінували 
економічні реформи та необхідність обрання посадовців із 
належним професійним досвідом управління державними спра-
вами. Партійне минуле трактувалося не як перешкода, а навпаки – 
необхідний мінімум для того, щоб обіймати відповідні високі 
посади в області. Така спекуляція на темі економічного добробуту 
в умовах, коли шпальти полтавських газет на початку 1990-х рр. 
рясніли заголовками на кшталт «По бутерброду? Нові ціни у 
магазинах міськкоопторгу», «Ціну визначить ринок, а не 
чиновник», «Приватизація. Хто з фасаду, а хто, за звичкою, з 
„чорногоˮ ходу», «М’ясо розбрату» тощо, справили свій вирішаль-
ний вплив на лояльність громадськості Полтавщини до представ-
ників номенклатурної верхівки, що стали «новими» демократами.  

Політичні гасла, що пропагували цінності економічного 
зростання, активно використовувалися у публічній риториці 
політичної еліти Полтавщини. Однак заклики та обіцянки щодо 
покращення рівня та якості життя мешканців області упродовж 
десятилість залишалися переважно спекулятивними. Так, зокрема, 
І. Москалевич звертав увагу на те, що експлуатація політичними та 
економічними елітами природних ресурсів області упродовж 
новітньої незалежності Українскої держави не давала жодного 
приросту у активах для мешканців області: «Полтавчанам давно й 
відверто набридла ситуація, коли від вуглеводнів, які видобу-
ваються на їхній території, вони одержують буквально дірку від 
бублика – викиди й убиті дороги»400, а О. Крамар у зв’язку із цим 
відмітив, що, на тлі згуртування регіональних політичних еліт 
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сайт. URL: https://dt.ua/energy_market/gazovidobutok-osoblivosti-nacionalnoyi-
konversiyi-_.html  
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довкола ресурсних активів області, «у перерахунку на одного 
жителя на Полтавщині видобувається природного газу більше, 
аніж у Росії, а його продажі за межі області взагалі майже вчетверо 
перевищують показники Росії»401. Таким чином, декларовані 
цінності економічного зростання були для представників політич-
ної еліти Полтавщини переважно спекулятивними конструктами, 
спрямованими на створення бажаного позитивного іміджу в очах 
виборців.  

Загалом, політична еліта Полтавської області часто викори-
стовувала у арсеналі політичної боротьби маніпулятивні техно-
логії, що прямо не розпізнавалися її реципієнтами. Це спричиняло, 
зокрема, зростаючу віртуалізацію суспільно-політичного життя, 
продукування ефемерних, інсценізованих ідентичностей, коли, 
наприклад, боротьба за політичну владу та її підзвітність перед 
громадянами переводилася у споглядально-некритичний режим, 
який значною мірою культивував евфемерний компонент 
політичних практик. Це, своєю чергою, призводило до мінімізації 
раціонального судження про політичну сферу загалом та виклю-
чення можливості виявлення та утвердження аутентичного виміру 
ідентичностей та цінностей політичних еліт Полтавщини для 
широких верств громадськості. 

Важливою для розуміння соціально-культурної ідентичності 
політичної еліти Полтавщини була низка питань, що торкалися 
теми національної пам’яті. Зокрема, декомунізація, що була розпо-
чата з 1990-х рр., поступово трансформувалася у культивування 
нових знаково-символічних ідентитетів Полтавщини. Так, локаль-
ні управлінці всіляко підтримували встановлення аполітичних 
пам’ятників на Полтавщині –  «годувальниці українського народу» 
свині, гастрономічному alter ego Полтавщини – галушці, алеї 
гоголівських героїв, пам`ятника «Граніт науки». Ставка була 
зроблена на меморіальні наративи, що перебували поза політич-
ним контекстом, а отже – мали найбільший інтегративний, 
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неконфліктний потенціал. Разом із тим, представники політичної 
еліти Полтавщини, плекаючи миролюбне та толерантне ставлення 
до своєї історії, упродовж 54 років (з 1960 р. до 21 лютого 2014 р.402) 
мали на одній з центральних площ пам’ятник В. Леніну, що був 
знесений за ініціативи народного віча міста лише під час подій 
Революції Гідності 2013–2014 рр. (у листопаді 1990 р. громадські 
активісти Полтави обмежилися лише обливанням пам’ятника фар-
бою). Таким чином, у Полтавській області вкрай повільно відбу-
валася декомунізація публічного простору, адже представники 
політичної еліти неодноразово виявляли духовний інфантилізм у 
системі власних ціннісних преференцій, в яких домінували, 
переважно, економічні та фінансові інтереси та бажання уникнути 
«больових точок» у реабілітації національної історії.  

У публічній риториці очільників області тема культурної 
спадщини неодноразово трактувалася як неперехідна цінність 
усього українського народу загалом та кожного політичного діяча 
області безпосередньо. Разом з тим, ідеї захисту та збереження 
культурного шару Полтавщини калькувалися різними політич-
ними силами області на тлі політичних рішень, що повністю 
суперечили задекларованим соціокультурним цінностям. Так, 
наприклад, за часів каденції одного з незмінних очільників міста 
Полтави, А. Кукоби, який мав репутацію знаного будівничого та 
архітектора, невідомому інвестору з Ізраіля було продано одну із 
найвизначніших архітектурних пам’яток Полтави – будівлю 
Полтавського кадетського корпусу 1840 р. спорудження, внаслідок 
чого розпочалися багаторічні судові позови з метою повернення 
історичної пам’ятки у державну власність, а сама будівля зазнала 
суттєвої руйнації і до сьогодні перебуває в аварійному стані. Це, 
зокрема, є свідченням на користь існування т. зв. «прихованих 
ідентичностей»403 у когорті політичної еліти області. Така підміна 
дійсного на бажане забезпечувала формування підконтрольної 
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спільноти виборців, що виконувала роль «соціального фону» для 
політичних еліт Полтавщини.  

Загалом, у ціннісній картині світу високопосадовців області 
часто переважала позиція «історичного безпам’ятства», а також 
історичної дискримінації як інструменту локальної політики. Це, 
зокрема, віднаходило своє вираження у політичних спекуляціях 
довкола теми героїчного минулого Полтавщини (Полтавська 
битва, двозначність у сприйнятті історичної ролі І. Мазепи, 
С. Петлюри, С. Скрипника тощо). Суперечливими були ціннісні 
настанови представників політичної еліти Полтавщини у контексті 
процесів переосмислення радянського минулого та декомунізації. 
Так, коли у квітні 2015 р. Верховна Рада України ухвалила низку 
законів, так званий «декомунізаційний пакет», що стосувався 
засудження комуністичного режиму, відриття архівів радянських 
спецслужб та визнання УПА й інших організацій борцями за 
незалежність в Україні, переважна більшість полтавчан не підтри-
мала цей пакет (64%)404. Не підтримав ідеї декомунізації і мер 
міста Полтави, який заявив, що «у нас уже рік триває АТО, і 
військові говорять уже відкрито, що тримається вона в основному 
на волонтерах, підтримці простих людей і підприємців. Так, може, 
ці кошти краще спрямувати на те, щоб ми стали справді вільними 
й незалежними. І тоді так званий «совковий» менталітет сам по 
собі вивітриться, розвіється. Водночас, у нас нині гостро стоїть 
питання підвищення вартості харчування в дошкільних та 
шкільних навчальних закладах. Воно болісно б’є по кишенях 
батьків, які стали фактично у два-три рази біднішими через 
інфляцію, і тепер будуть змушені оплачувати комунальні послуги 
за новими, вищими у рази, тарифами. І у вересні може постати 
дилема – годувати дітей чи на ці кошти перейменувати хоча б одну 
вулицю. Особисто я категорично проти перейменування будь-якої 
вулиці в цей непростий час»405. Таким чином, на противагу 
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декомунізаційним імпульсам локальні високопосадовці у своїх 
заявах робили в черговий раз акцент на посиленні економічної 
конкурентоспроможності. Питання ребілітації історії трактувалося 
як малозначиме, тож підтримки декомунізації у публічних заявах 
локальної політичної еліти не спостерігалося.  

Це підкреслює непослідовність у виявах патріотичних цін-
ностей представників політичної еліти Полтавщини – з одного 
боку, вони виступали адептами монументальної пропаганди 
радянської доби, з іншого – стримано реагували на зміну загально-
державного курсу щодо реабілітації національної історії та 
ситуативно проявляли у своїх політичних рішеннях проукраїнську 
позицію. Прикметно, що виявлення та перешкоджання деструктив-
ним маніпуляціям довкола теми реабілітації історії ускладнюва-
лося тим, що за формальними ознаками значна частина 
представників політичної еліти Полтавщини не порушувала основ 
демократії – вільно та безперешкодно висловлюючи свої оціночні 
судження щодо тих чи інших подій. Однак на практиці діяльність 
таких представників еліти неявно підривала основи української 
державності та мала відверто антиукраїнський та антигуманний 
характер.  

Так, зокрема, однією із найбільш резонансних тем у 
суспільно-політичному дискурсі області була тема руїни, «фа-
шистської загрози»406, які стали звичними маркерами ідентифі-
каційних конфронтацій у області для представників політичних 
еліт. Таким способом представники проросійської політики в 
Україні прагнули нав’язати у масовому суспільному дискурсі дві 
провідні ідентичності. Перша з них – це ідентичність фашиста407, 
що у стійких стереотипах населення мала б закріпитися за пред-
ставниками проєвропейських політичних сил, а також ідентичність 
антифашиста, що відводилася прибічникам великодержавної ідей-
ної платформи. В основі культивування образу фашистів – 
історична травма українців, що залишилася у спадок від Другої 
                                                            

406 Учасники антифашистського мітингу в Полтаві дали фашизму різні 
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світової війни, а саме – незліченні людські жертви у боротьбі із 
націонал-соціалізмом гітлерівської Німеччини, з одного боку, та 
боротьба із радянською владою партизанськими загонами ОУН–
УПА – з іншого. На підставі хибного ототожнення борців за 
незалежність України із «фашистами», що активно пропагувалось 
у радянській історіографії упродовж десятків років, стійке асоцію-
вання представників Західної України, що прагнули самостій-
ництва, із фашистами стало основою нової ідеологічної політики 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, а також стрижнем масової інформаційної 
кампанії, що була спрямована на дискредитацію проєвропейських 
орієнтацій українців. Ця політична технологія була і залишається 
важливим ресурсом мобілізації електорату та забезпечення підкон-
трольності широких верств суспільства із патерналістськими 
установками.  

Нав’язування ідентичностей, що позиціонувалися як полярні, 
опозиційні, конфліктні, підривало довіру громадян до інститутів 
демократичного представництва. Поляризація громадськості Пол-
тавщини через спекуляції на ґрунті історичної пам’яті мала 
штучний характер та була спрямована на консервацію існуючого 
балансу сил та сфер впливу у вищих ешелонах влади. Популістські 
механізми здійснення політичної боротьби мали два головні 
наслідки: соціальну апатію та розчарування, а також латентне 
становлення локальних політичних режимів, лідери яких не поді-
ляли державницької політики національної єдності та підривали 
основи суверенності України як незалежної та демократичної 
держави.  

Ухвалення пакета законів про декомунізацію не тільки не 
заблокувало роботу антиукраїнських політичних сил, але і 
спровокувало черговий раунд «дискримінаційної риторики» на 
Полтавщині. Однією із головних тем, що віддзеркалювала ціннісну 
картину світу полтавської політичної еліти у соціокультурному 
контексті, було питання мови як основи символічного капіталу 
українського народу. «Мовна карта», що була розмінною в 
перипетіях становлення української державності ще починаючи з 
1991 р., стала однією із наріжних тем, які обговорювалися 
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представниками окремих політичних сил як фактор, що формує 
два великі історико-культурні ареали українського народу – 
україномовний та російськомовний. Мовно-культурні орієнтації 
утворили своєрідну вісь політичного дискурсу, довкола якої 
упродовж усієї історії новочасової незалежності тривали запеклі 
дискусії. Вихідна позиція проросійських політичних сил полягала 
у наданні російській мові статусу другої державної мови, 
зважаючи на її т. зв. неповноцінний розвиток у незалежній 
Україні. Лозунг «Дві мови – один народ», що пізніше активно 
експлуатувався ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ, був спрямований на 
формування негативних стереотипів щодо становища російської 
мови в Україні та у Полтавській області зокрема408. Так, наголо-
шувалася теза про перманентні утиски російської мови та 
споконвічну єдність українського та російського мовного просто-
рів. Спроби нав’язування ярликів неповноцінності української 
мовно-культурної ідентичності у процесі обговорення «мовного 
питання» були сприйняті широкими колами громадськості області 
як «яблуко розбрату» та дістали, зокрема, таку оцінку: «Чим 
нищета краща за злидні?», «Наскільки стане дешевшим газ росій-
ською?» тощо. Поділ українських громадян за мовним принципом 
був одним із найбільш очевидних механізмів для структурування 
електорального поля, способом диференціації «Своїх» та «Чужих», 
наголошування на неподібності громадян України, неможливості 
знайти «спільну мову» у межах однієї держави та навіть області. 
Таким чином у політичному дискурсі розпалювалася своєрідна 
«мовна ворожнеча», що провокувала конфліктогенність ідентифі-
каційного різноманіття української нації.  

Складність мовного питання полягала ще й у тому, що «низка 
політичних партій, які в Україні вже мають тривалу і не дуже 
історію діяльності, а також різні так звані «треті» сили, відомі 
своїм проросійським баченням соціально-економічного, геополі-
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тичного, гуманітарного розвитку України, не лише у своїх 
наративах, а й у реальності є російськомовними: усе діловодство в 
керівництві цих політичних організацій ведеться російською 
мовою, їхні центральні та обласні партійні видання виключно 
російськомовні, їхні лідери послуговуються в спілкуванні з вибор-
цями, в роботі державних установ переважно російською. Як і 
будь-який політикум, український створює власну мовленнєву 
практику, грає в свою «мовну гру»409.  

Ця гра, безперечно, мала свої правила, а саме: кордони 
вживання російської мови була де-факто інтерпретовані як кор-
дони «русского мира», тож руська культура, що зазнавала «утис-
ків» у тій чи іншій формі, автоматично підпадала під протекторат 
Москви. Логічним наслідком таких спекуляцій була ідея 
федералізації України410, яка, зокрема, забезпечила б уникнення 
утисків російськомовних мешканців області. Ідея «русского мира», 
історико-культурної та політичної єдності Росії та України 
пропагувалася через протиставлення т. зв. українського махрового 
націоналізму та російської інтелігентності, розкручувалася тема 
асиметричності прав та свобод російськомовного населення, 
прямої загрози життю та здоров’ю «інакомислячим» поборникам 
російської мовної експансії. Так, у червні 2014 р. «ВКонтакті» 
з’явилася група «Полтавська народна республіка», на стіні якої 
розміщувалася інформація антидержавницького характеру. Зокре-
ма, група мала свою символіку і прапор – синьо-зелено-червоний, 
на якому зазначалася назва нового політичного проєкту 
сепаратистського спрямування – «Полтавська республіка». Ця 
група «ВКонтакті» налічувала 173 учасники, з них 45 з України, а 
безпосередньо з Полтави – лише четверо411.  

                                                            
409 Руда О. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному 

українському політичному дискурсі: монографія / Олена Руда; НАН України, Ін-т 
укр. мови. Київ, 2012. C. 59. 

410 В Полтаве неонацисты сорвали митинг в поддержку федерализации. 
URL: http://www.nakanune.ru/news/2014/4/13/22348675/  

411 В соцсети появилась группа Полтавской народной республики. Інтернет-
видання «Полтавщина». URL:  http://poltava.to/news/28704/  
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Таким чином, соціокультурна ідентичність політичної еліти 
Полтавщини утверджувалася через низку конфліктогенних тем, 
зокрема, щодо унітарного устрою Української держави, що 
підживлювало суспільно-політичні антагонізми, провокуючи дис-
кусії щодо спільності/відмінності історичної долі українців та 
етнічних росіян, які проживають на теренах сучасної області, 
плекало конфлікти історичної пам’яті, формувало негативні 
стереотипи у сприйнятті двомовності українців тощо.  

Макрополітична ідентичність представників політичної еліти 
Полтавщини є ще одним ключем для розуміння їх ціннісних 
орієнтирів. Так, заклик до захисту проєвропейської ідентичності з 
боку окремих представників політичної еліти Полтавщини був 
чітко артикульований у 2013 р., коли Кабінет Міністрів України 
ухвалив постанову про призупинення процесу підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС, що викликало масові протести в Україні, які 
згодом були ідентифіковані як Євромайдан або Революція 
Гідності. Цей історичний момент став важливим для конкретизації 
локального «Ми», який був акцентований як образ мирної, 
відкритої до діалогу спільноти, що прагне до суспільного 
консенсусу та засуджує будь-які форми насилля та обмеження 
демократичних прав і свобод. Цю позицію транслювали численні 
високопосадовці та представники владної еліти. Так, із «мирними» 
закликами виступили представники полтавської міської організації 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ: «Полтавська міська організація Партії регіонів 
рішуче засуджує насилля у будь-якій формі. Ми повністю 
розділяємо європейські принципи демократії. Вважаємо, що 
свобода зібрань, свобода слова і свобода вільно відстоювати свою 
думку – це фундаментальні права людини, які мають бути 
дотримані за будь-яких умов. Також ми закликаємо полтавців, які 
на вулицях та майданах відстоюють свою громадянську позицію, 
зберігати законність і порядок»412. Однією із провідних стратегій 
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підживлення ідентифікаційних суперечностей між полтавцями у 
період Євромайдану стало насадження та відтворення наперед 
визначених ідентитетів, що мали диференціюючий характер та 
містили опозицію «Свій» – «Чужий». Політична характеристика 
українських громадян отримувала наперед задані ідентичності: 
західняків, східняків, кримчан, представників Донбасу тощо, із 
нібито несумісними економічними проблемами та глибокими 
історико-культурними суперечностями між Сходом та Заходом 
країни. Так, у Полтавській області за допомогою потужної 
пропаганди, зокрема через Інтернет- простір, замість толерування 
у публічному дискурсі ідеї «єдності в багатоманітті», українське 
суспільство було ідентифіковане як роздвоєне, штучно створене, 
що поставало перед вибором між альтернативами: «Європа або 
Росія», «демократія або авторитаризм», «реформи або стабіль-
ність» тощо.  

При цьому, представники центральної влади в Києві мали 
стабільну лояльність та політичну симпатію з боку політичної 
еліти Полтавщини, зокрема в питанні зовнішньополітичної 
ідентичності. Так, під час подій Революції Гідності мер Полтави 
О. Мамай висловлював заклики до підтримки режиму В. Януко-
вича, якого визнавав легітимно обраним Президентом та закликав 
молодь не йти на майдани – опозиційний чи провладний. Таким 
чином еліта прагнула збереження status quo режиму В. Януковича 
та захисту проросійського зовнішньополітичного курсу. Це звучало 
в унісон із гаслами Антимайдану: «Набрид безлад у зв’язку із 
Майданом», «Авантюристи вже дістали!», «Дайте спокійно працю-
вати». Проросійськими поглядами відзначилася також кандидатка 
у депутати М. Матвеєва, яка свого часу з представником «русского 
мира» Шестаковим роздавала георгіївські стрічки. Сам лідер 
команди А. Матковський, керуючи обласним центром, під час 
відзначення 300-ліття Полтавської битви вмикав у середмісті гімн 
сусідньої держави й не заважав російським «казакам» пройти 
кількасотенною колоною з триколорами та опудалом Юди-
Мазепи. Але державницькі погляди в нього, як і в нинішнього 
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мера, швидше нагадують вітрила, що повертаються за вітром. Так, 
наприклад, під час голосування щодо встановлення пам’ятника 
І. Мазепі в часи цієї каденції він був уже «за»413. Ключові 
меседжі – суспільно-політичний спокій та уникнення соціальних 
катаклізмів ретранслювалися як базові цінності, на сторожі яких 
стояла еліта Полтавщини. 

Симптоматичним у контексті макрополітичної ідентичності 
політичної еліти Полтавщини стало також питання про визнання 
«ЛНР» та «ДНР» терористичними організаціями, а Російської 
Федерації – країною-агресором. Так, зокрема, у 2015 р. на позачер-
говій сесії Полтавської міської ради депутати не підтримали 
відповідне рішення. З 32 депутатів «за» проголосували 20 чоловік, 
12 – утрималися. Після цього В. Головко, голова Полтавської 
обласної державної адміністрації, заявив, що «фактично цим 
голосуванням народні обранці підтримали і агресію Росії, і 
жорстокі вбивства мирного населення терористами «ЛНР» та 
«ДНР». Це ганьба для міста і всієї області!»414. Таким чином, 
Полтава в особі народних депутатів не приєдналася до загально-
державної ініціативи щодо звернення до ООН та інших 
міжнародних організацій щодо визнання «ЛНР» та «ДНР» 
терористичними організаціями, а Росії – агресором на території 
України. Мер Полтави, О. Мамай, зокрема, заявляв, що буде 
утримуватися визнати Росію країною-агресором, а «ЛНР» та 
«ДНР» терористичними організаціями. Логіку свого рішення він 
обґрунтував тим, що «і за попередньої влади завжди утримувався, 
коли мова йшла про політичні теми всеукраїнського чи міжна-
родного рівня»415. Цим, зокрема, підтверджується своєрідне 

                                                            
413 Коба О. Біполярний політичний розлад. Які сили представляють 

Полтавщину в радах різних рівнів. Тиждень. UA. URL:  http://tyzhden.ua/ 
Society/174478  

414 Губернатор Полтавщини запропонував відправити депутатів Полтавської 
міськради на фронт. Інтернет-видання «Полтавщина». URL:  http://poltava.to/ 
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415 Мер Полтави не буде визнавати «ЛНР» і «ДНР» терористичними 
організаціями. Інтернет-видання «Полтавщина». URL:  http://poltava.to/news/32192/  
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«хуторянство», характерне для локальної політичної еліти 
Полтавщини, що проявляло себе у дистанціюванні від 
прогресивних рішень, які могли б реально впливати на статус 
України на міжнародній арені, зокрема, у питанні військових дій 
на Сході країни. 

Загалом, спекулятивно-популістські технології, базовані на 
загостренні культурно-етнічних та зовнішньополітичних іденти-
тетів, що провокували поляризацію українського суспільства, 
набули нового змісту зі збереженням загальної стратегії здій-
снення політики: у публічному дискурсі представниками локаль-
ної політичної еліти Полтавщини акцентувалася увага на 
необхідності збереження миру та консолідації української нації. 
Однак способи впровадження цих гасел у життя залишалися 
неартикульованими та половинчатими, що не відповідало суспіль-
ним запитам та очікуванням. 

Показовим з погляду актуальних ідентичностей та цінностей 
політичної еліти Полтавщини став 2019 рік. Так, на хвилі двох 
передвиборчих кампаній – парламентської та президентської, 
представники вищих ешелонів влади на Полтавщині активно 
використовували популістські методи політичної боротьби. 
Бажання населення швидких змін тут і зараз діставало відповідний 
відгук від кандидатів усіх рівнів. Яскраві PR кроки демонстрував 
С. Каплін – політичний діяч Полтавщини, кандидат на пост 
Президента України, який, на противагу заявам Ю. Тимошенко 
про зниження ціни на газ для населення удвічі, пообціяв у разі 
своєї перемоги зниження ціни у чотири рази416. С. Каплін також 
заявив про себе як явного супротивника декомунізації у області, 
назвавши перейменування м. Комсомольск у Горішні Плавні 
«наругою над людьми»417. Інший вищезгаданий політичний діяч 
області, О. Мамай (двічі мер Полтави, який неодноразово вислов-
лював українофобські позиції, зокрема, був супротивником 
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встановлення у місті пам’ятника І. Мазепі та співав гімн СРСР на 
сесії міської ради), у ході парламентських перегонів активно 
застосовував політичні технології «загравання» з електоратом, 
наприклад, через розіграш квитків на концерти популярних 
естрадних виконавців. Крім цього, під час парламентських 
перегонів на Полтавщині було зафіксовано факти політичної 
мімікрії та фальшування з боку політичних та громадських діячів. 
Зокрема, О. Петровець та В. Пильник у політичній агітації 
заявляли про себе як про самовисуванців від ПОЛІТИЧНИХ 
ПАРТІЙ «СЛУГА НАРОДУ» та «ГОЛОС», що не відповідало 
дійсності та вводило в оману виборців. У такий спосіб окремі 
суб’єкти політики прагнули реалізувати стратегію 
самопозиціонування як представників контреліти, неангажованих 
зв’язками із попередньою владою.  

Разом із тим, нові ресурсні можливості впливу Інтернет-
каналів на ціннісні орієнтири в політиці було продемонстровано з 
боку кандидатів від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ». 
Так, пусковим механізмом для «перезавантаження» особового 
складу представників партії в області став facebook пост О. Сер-
дюкова – 31-річного полтавського підприємця та громадського 
діяча. На власній сторінці автор розмістив звернення до 
В. Зеленського, у якому зазначив, що за останні 15 років локальні 
політичні еліти були своєріними «хамелеонами», які «момен-
тально перефарбовуються під будь-яку центральну владу», та 
застеріг майбутнього президента від підбору однопартійців за 
критерієм «наближеності та лояльності, а не реальної компетенції, 
сильної команди за спиною та відчутного бекграунда»418. За 
даними інформаційного видання «Полтавщина» саме після цього 
звернення із закликом до В. Зеленського не брати у команду 
людей, пов’язаних зі старими елітами, відбулося оновлення канди-
датур від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» у Полтавській 
області. Разом із тим, як засвідчили результати опитування 

                                                            
418Дорогой Владимир Зеленский. URL: https://www.facebook.com/ 

OleksiiSerdiukov/posts/2319288838340891  



220          Регіональні політичні еліти в Україні   

громадської організації «Інститут розвитку міста», станом на вере-
сень 2018 р. у списку найбільш впливових місцевих політиків у 
Полтаві окремі персони, які стали репрезентантами області у новому 
парламенті, як, наприклад, Д. Нальотов, не фігурували взагалі.  

Серед ціннісних та стратегічних пріоритетів новообраних 
депутатів-мажоритарників були заявлені: скасування недоторкан-
ності народних депутатів; реальна боротьба з корупцією; 
обмеження олігархічних монополій; реформування Збройних сил, 
проведення пенсійної реформи, зменшення вартості ліків, запро-
вадження «економічного паспорта українця», за яким усі діти 
отримають частку прибутку від експлуатації природних ресур-
сів419; запровадження електронного голосування на виборах за 
допомогою інтернету та смартфонів420; допомога чорнобильцям та 
розвиток сільської медицини421; запровадження базової зарплатні 
педагогів на рівні трьох мінімальних плюс доплати за кваліфі-
кацію та стаж422; розвиток «зеленої» енергетики для зменшення 
вартості комунальних послуг423; посилення відповідальності за 
корупційні злочини, зокрема, впровадження обов'язкової конфіска-
ції майна корупціонерів424, формування бюджету знизу за справед-
ливими принципами розподілу425; продовження євроінтеграції 
України і адаптація українського законодавства до норм ЄС426.  

                                                            
419 Передвиборна програма. Нальотов Д. О. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/ 

vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=21152.html  
420 Передвиборна програма. Боблях А.Р. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/ 

vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=21164.html  
421 Передвиборна програма. Ляшенко А. О. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/ 

vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=21183.html  
422 Передвиборна програма. Касай К. І. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/ 

vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=21120.html  
423 Передвиборна програма. Мовчан О. В. URL: https://www.cvk.gov.ua/ 

pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=21126.html  
424 Передвиборна програма. Березін М. Ю. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/ 

vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=21136.html  
425 Передвиборна програма. Шаповалов Ю. А. URL: https://www.cvk.gov.ua/ 

pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=15333.html  
426 Передвиборна програма. Кулініч О. І. URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/ 

vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=17218.html  
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Загалом, політична еліта Полтавщини у виборчих процесах 
2019 р. набула ціннісних трансформацій. Основним агентом, що 
ретранслював запит на зміну аксіологічних підходів у підготовці, 
прийнятті та впровадженні політичних рішень, були локальні 
спільноти. При цьому, виборчі кампанії 2019 р. безпосередньо 
унаочнили низку тенденцій, що характеризують поточний стан 
політичної еліти Полтавщини. По-перше, замкнутість регіональної 
політичної еліти не відповідає суспільним запитам на регулярний 
та рівноправний діалог із владою, що, своєю чергою, зумовило 
кризу легітимності діючих керманичів в області (зокрема, мера 
м. Полтави, якому був висловлений вотум недовіри, а також 
голови Полтавської облдержадміністрації, якого було знято з 
посади у зв’язку із гучним корупційним скандалом). По-друге, 
основний меседж, що транслювався при позиціонуванні нових еліт – 
повне «перезавантаження» влади через відкриття альтернативних 
каналів рекрутування у «велику» політику тих людей, чий 
потенціал у сфері публічного адміністрування досі був 
нереалізованим: на противагу «патрон-клієнтському» формату 
включення до кола «обраних» високопосадовців, що активно 
використовувався центральною та місцевою владою упродовж усіх 
років незалежності, було запропоновано відкритий «ліфт» для всіх 
зацікавлених у здійсненні державного управління. По-третє, 
«наступальна» поведінкова стратегія команди В. Зеленського в 
питанні очищення та оновлення влади на всіх рівнях викликала 
«оборонну» реакцію представників «старого» режиму, що 
прагнули реабілітувати своє політичне реноме під час 
парламентських перегонів 2019 р., однак так і не запропонували 
ціннісних альтернатив у стратегічному плануванні майбутнього як 
країни, так і області. Популізм та ставка на пасивність громади, 
симпатію якої планувалося здобути через посередництво 
популярних естрадних виконавців та інших примітивних способів 
«загравання» з електоратом, показали свою неефективність у 
боротьбі за голоси виборців на рівні Полтавської області.  

Отже, ідентичності та цінності локальної політичної еліти 
Полтавщини не є сталим конструктом, вони багатовимірні та 
змінні (публічні/непублічні, актуальні/сплячі, конвенційні/випадкові, 
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формальні/реальні і т.д.). На їх формування впливає безліч 
факторів – від ідеологічного наративу, домінуючого у суспільстві, 
до рівня освіти кожного з суб’єктів політичної еліти. Політична 
еліта Полтавщини упродовж 1990 – 2019 рр. перебувала у 
перманентному пошуку суспільно-політичних компромісів – як 
усередині когорти управлінців, так і у взаємовідносинах із 
центральною владою в Києві та широкими верствами суспільства, 
чиї політичні преференції вимагали відповідних дій та рішень з 
боку представників політичної еліти Полтавщини. Це, своєю 
чергою, вносило корективи у публічну ідентичність керманичів 
області та спрямовувало спектр цінностей, пропагованих ними, у 
русло симетричності та узгождуваності зі суспільними очікуваннями. 

Релевантними характеристиками ідентичностей та цінностей 
політичної еліти Полтавщини була їх еклектичність. Відсутність 
дієвих механізмів владної ротації та ціннісна анігіляція спричи-
нили ефект конструювання ситуативних ідентичностей, які були 
покликані забезпечити цементуючий ефект для розподілу сфер 
впливу в області та гарантувати передбачуваність та підконтроль-
ність політичного розвитку Полтавщини. При цьому аутентичний 
вимір ідентичностей та цінностей представників локального 
політикуму залишався латентним, неявним для широких верств 
громадськості області. 

Для локальної політичної еліти Полтавщини характерними 
явищами в ідентифікаційній матриці були: відсутність ротації, 
функціонування в умовах переважно пасивного спостереження за 
політичними трансформаціями загальнонаціонального масштабу 
та ситуативна зміна політичних позицій та партійної належності. 
Спектр ідентичностей політичної еліти Полтавщини від початку 
1990-х років усталювався під впливом фахових політтехнологіч-
них інструментів, а саме: численних спекуляцій довкола теми 
невизначеного майбутнього України. Образ колективного «Ми» 
української нації, її політичних орієнтирів був надзвичайно 
розмитим, тож необхідними ставали чіткі меседжі щодо основних 
націєтворчих напрямів розвитку. Прикметно, що в публічному 
дискурсі у цьому контексті перевагу не було надано позитивним 
каналам ідентифікації, а переважно застосовувалися негативні 
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образи – загрози та занепаду України, небезпеки кожної родини, 
фашистського реваншу тощо. Політична еліта Полтавщини у 
спектрі власних цінностей робила акцент на ідеях добробуту та 
економічних реформ, при цьому ідентитет культурного відро-
дження нації лишився на маргінесах їхньої уваги. Локальні 
керманичі неодноразово транслювали догми офіційного радянсь-
кого історичного наративу, що виключав нявність альтернативних 
історій та формував стійкі стереотипи у низки поколінь.  

Ціннісна картина світу для представників локальної політич-
ної еліти є консервативною, спрямованою на збереження 
приватного історичного досвіду, незалежно від ідеологічного 
контексту державотворення. Ретроградність та популізм представ-
ників політичної еліти посилюють мозаїчний ефект у їх ціннісних 
орієнтирах та одночасно дають підстави для продовження 
наукових досліджень у цьому напрямі.  

 
 

в) СУМЩИНИ 
 
З розпадом радянської системи і створенням незалежної 

Української держави для регіональної політичної еліти Сумської 
області відбулася втрата певних цінностей, життєвих орієнтирів, 
стандартів поведінки, соціальних стереотипів, ідентичностей. 
Якщо упродовж тривалого часу ціннісне наповнення політичних 
ідентичностей формувалося навколо ідеології Комуністичної 
партії, то, починаючи з 1989 р., на основі гострих соціальних, 
економічних, політичних проблем виник Народний Рух України, 
який виступав за державну незалежність України. Представники 
творчої та наукової інтелігенції провели першу Установчу кон-
ференцію Сумської обласної організації Руху ще 12 липня 1989 р., 
виступивши за розпуск КПРС, за зміну законодавства на території 
УРСР у бік зростання прав і свобод і за те, щоб українська мова 
була державною на території УРСР. Під час виборчої кампанії 
1990 р. до Верховної Ради УРСР, яка після проголошення незалеж-
ності України стала Верховною Радою України І скликання (1990–
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1994) і заклала фундамент розбудови незалежної Української 
держави, один із співголів Сумського крайового руху, викладач 
Сумського філіалу Харківського політехнічного інституту 
О. Піскун зазначав, що «сумські рухівці – вже не мали жодних 
сумнівів у необхідності проголошення державної незалежності»427. 
Водночас він наголосив, що «переконати своїх виборців я тоді ще 
не зміг...»428 і змушений був з передвиборчої програми зняти 
пункти про проголошення повної державної незалежності, власні 
Збройні Сили, грошову одиницю тощо. Тому головне гасло 
передвиборчої платформи О. Піскуна, розробленої на основі 
програми Народного Руху України, містило дещо завуальоване 
положення про державну незалежність: «Реальний суверенітет 
України, гарантовані права людини, радикальне оновлення 
суспільства»429.  

Народним депутатам України першого скликання, серед них і 
обранцям від Сумської області, «випала висока честь, а водночас і 
відповідальність голосувати за прийняття Акту про державну 
незалежність України». О. Чернявський, народний депутат Украї-
ни І і ІІ скликань, стверджував: «Не пригадую події, яка за 
історичністю і душевним переживанням могла б скласти 
«конкуренцію» тій, серпневій… Та скільки б не пройшло часу, для 
мене він завжди залишатиметься особливо значущим у житті. 
Гордий і щасливий з того, що доля подарувала можливість брати 
участь у прийнятті документа, вистражданого багатьма поко-
ліннями українців»430. Згодом очільники області стверджували, що 
«саме цей день, 24 серпня 1991 року, започаткував нову епоху в 
житті нашої країни, законодавчо закріпив вікові прагнення 
українського народу до національного відродження, духовної 

                                                            
427 Піскун О. Боротьба за демократичну українську державу триває і на 

фронті, і у Верховній Раді. URL:  http://www.golos.com.ua/article/333299 
428 Там само. 
429 Там само. 
430 Вертіль О. 20 років Незалежності: Сумщина. URL: 

https://ukurier.gov.ua/uk/articles/20-rokiv-nezalezhnosti-sumshina/  
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свободи та економічного зростання»431; «роки незалежності нашої 
країни стали для всіх нас випробуванням на зрілість, толерантність 
та патріотизм»432, а «загрози та виклики, які постали перед нашим 
суспільством, не лише не зламали нас, а ще більше об’єднали 
духом патріотизму, зміцнили наші прагнення до самостійності та 
незалежності»433 і упродовж років «Україна зробила найголов-
ніше – зберегла незалежність і свободу! Тож разом бережемо ці 
незрівнянні цінності й надалі»434. 

Окрім відродження української державності, перед регіональ-
ною політичною елітою постало нагальне завдання – пошук нових 
смислів, вироблення нових принципів функціонування місцевих 
органів влади та формування нових політичних ідентичностей на 
локальному рівні. 

Першим кроком на цьому шляху стали вибори до місцевих 
органів влади – 4 березня 1990 р., які пройшли в умовах 
радянської дійсності, однак характеризувалися демократичними 
змінами з альтернативною кількістю кандидатів. Лише у 17 із 
175 округів вибори пройшли на безальтернативній основі. Канди-
датами у депутати було висунуто 781 чол., 8 з них – органами 
самоорганізації населення за місцем проживання. Кандидатами у 
депутати було зареєстровано 642 особи. За результатами голосу-
вання до складу Сумської обласної ради ХХI (І) скликання (1990–
1994) було обрано 163 депутати із 175 округів. 138 (86,5%) 
депутатів обласної ради були обрані вперше, 136 (83,5%) були 
членами або кандидатами у КПРС; 3 (1,71%) – членами ЛКСМ 

                                                            
431 Шановна Тростянецька громадо! Прийміть найщиріші та сповнені поваги 

вітання з нагоди найвеличнішого національного свята – Дня незалежності 
України! URL: http://trostyanets-miskrada.gov.ua/ 

432 Дорога громадо Буринщини! URL:  https://buryn-miskrada.gov.ua/ 
433 Шановна Тростянецька громадо! Прийміть найщиріші та сповнені поваги 

вітання з нагоди найвеличнішого національного свята – Дня незалежності 
України! URL: http://trostyanets-miskrada.gov.ua/ 

434 Роман Грищенко: Завдяки кожному з Вас за 29 років Україна зробила 
найголовніше – зберегла незалежність і свободу!. URL:  http://sm.gov.ua/ 
ru/arkhiv1/22134-roman-hryshchenko-zavdyaky-kozhnomu-z-vas-za-29-rokiv-
ukrayina-zrobyla-nayholovnishe-zberehla-nezalezhnist-i-svobodu.html 
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України. За професійним складом: 23,3% працівників агропро-
мислового комплексу, 22,1% – промисловості та транспорту, 
13,5% представників науки та освіти, 9,2% медичних працівників. 
Кожний п’ятий депутат належав до числа «партійних та 
радянських» працівників. Серед обраних 70 чол., або 42,9% – 
керівники колгоспів, радгоспів, спеціалісти народного госпо-
дарства. Разом із тим, у складі депутатів налічувалося лише 8 
робітників і 1 колгоспник. За гендерним показником серед 
народних обранців було 12 жінок, за віковим – 8 осіб, які не 
досягли 30 років435. 143 депутати, або 87,7%, мали вищу та 
незакінчену вищу освіту. 9 осіб були кандидатами наук. Серед 
депутатів обласної ради було 139 українців, 19 росіян, 1 білорус, 3 
євреїв436. Заручившись підтримкою партійного активу депутатсь-
кого корпусу, незважаючи на висунуті три кандидатури на посаду 
голови обласної ради, очільником обласної ради став перший 
секретар Сумської обласної організації КПУ В. Шевченко. 
Головою виконавчого комітету обласної ради було обрано 
А. Бондаренка, який мав великий досвід роботи у органах КПУ: з 
1984 р. обіймав посаду секретаря Сумського обласного комітету 
КПУ, а з 9 листопада 1988 р. був головою виконавчого комітету 
обласної ради народних депутатів попереднього скликання. 

Незважаючи на те, що переважна більшість (83,5%) депутат-
ського корпусу Сумської обласної ради була членами КПРС, 
відбулися певні зміни в системі самоідентифікації депутатів, 
оскільки вони були налаштовані більш прогресивно і сприяли 
становлення Української держави. Політичний резонанс мало 
рішення VII (позачергової) сесії Сумської обласної ради народних 
депутатів про відставку голови Сумської обласної ради народних 
депутатів В. Шевченка. Це рішення збіглося з вимогою десяти 
тисяч пікетувальників. 

                                                            
435 Баламут А. М. Сумська обласна рада народних депутатів: від командно-

адміністративної системи управління до місцевого самоврядування (1989–1991 рр.).  
Сумська старовина. 2012 № XXХVIІІ–XXХIХ. С.92. 

436 Там само. 
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Поступово у представників еліти відбувся ідентифікаційний 
розрив з радянським минулим, почала формуватися нова система 
цінностей, пошук нових політичних смислів, вироблялися нові 
принципи функціонування місцевих органів влади, складалися 
нові ідентичності. Для прикладу, доцільним буде проаналізувати 
депутатський корпус Сумської обласної ради VII скликання (2015–
2020), який нараховував 64 депутати, з них 51 чоловік (79,69%)* і 
13 жінок (20,31%). Найстаршому депутату (П. Нечмоня) – 79 років, 
наймолодшому (Р. Дученко) – 22. Середній вік депутатів – 50 ро-
ків. Уродженцями Сумської області були 52 депутати (82,25%). 
Для інших 12 осіб місцем народження були не лише інші області 
України, а й інші держави – Казахстан (О. Непочатов), Німеч-
чина (В. Токар), Росія (М. Галаєв, В. Дубінко, Є. Пінчук). Серед 
депутатів – учасники російсько-української війни (В. Коваленко, 
С. Салатенко). Вищу освіту мав 61 депутат (95%). Сім депутатів, 
крім базової освіти, закінчили Національну академію управління 
при Президентові України та її філії – Дніпропетровський та 
Харківський регіональні інститути державного управління. 
Депутатами були один доктор наук (О. Теліженко) і один кандидат 
наук (І. Науменко). Серед депутатського корпусу VII скликання 
один народний депутат СРСР (К. Приходько) та один народний 
депутат України V та VI скликання (Ю. Чмирь). Переважна 
більшість депутатів – це директори (35,93%) та заступники (7,81%) 
невеликих державних та приватних підприємств, а також 
начальники відділів, департаментів.  

Маркером ідентичності регіональної політичної еліти була 
Сумщина як регіон, яким вона керує, місце проживання, діловий 
центр: «Відчуваю кровний зв’язок з цією землею. Моє серце 
сповнене особливої відповідальності за все, що відбувається тут у 
житті людей»437, «Сумщина справді багата успішними людьми і 

                                                            
* Тут і далі підрахунки автора на основі джерела: Сумська обласна рада. 

Депутати Сумської обласної ради 7-го скликання. URL:  https://sorada.gov.ua/pro-
oblasnu-radu/deputaty-oblasnoji-rady/deputaty.html 

437 Анатолій Линник: «Депутатство – це мій обов’язок перед поколіннями». 
Вісник Сумської обласної ради. 2011. №4 (грудень). С.6. 
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своїм промисловим та інтелектуальним потенціалом»438; «Сумщи-
на – регіон із майбутнім»439, «Завдяки співпраці влади та бізнесу 
Сумщина перетворюється на діловий центр не лише Слобожан-
щини, а й України»440; «Сьогодні Сумщина є потужним гравцем 
серед інших регіонів України як в напрямі соціально-економічного 
розвитку, так і в реалізації реформ, ініційованих Президентом 
України та Урядом»441; «Ми всі любимо нашу область і кожен в 
своїй сфері – бізнесі, промисловості, освіті, науці, медицині, іншій 
діяльності – робимо все необхідне, щоб Сумщина розвивалась»442; 
«Сумщина – це прекрасний край, де збережені вікові військові 
традиції»443, «Вірю в Україну та Сумщину, прошу Бога про 
допомогу для всіх нас»444.  

Усвідомлення елітою ролі регіону як маркера ідентичності 
простежувалося упродовж усіх років незалежності. Образ Сум-
щини присутній у всіх виданнях до чергових ювілейних річниць 
області. Очільники області позиціонувалися себе зі Сумщиною. 
Зокрема, В. Щербань позиціонував себе як людину, яка багато 
зробила для області: «Я там пропрацював 5 років, ми буклет 
видали, присвячений п’ятиріччю моєї роботи, і в графіках, 
фотографіях і картинках показали динаміку розвитку регіону. Ми 

                                                            
438 Сумщина багата успішними людьми і своїм промисловим та інтелек-

туальним потенціалом. URL:  http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/15847-sumshchyna-bahata-
uspishnymy-lyudmy-i-svoyim-promyslovym-ta-intelektualnym-potentsialom.html 

439 Сумщина – регіон із майбутнім. URL:   http://www.cci.sumy.ua/ 
about/pressa/article.php 

440 Там само.  
441 Микола Клочко: давайте разом, кожен на своєму місці, робити все 

необхідне, щоб Сумщина була однією із найкращих областей України. URL: 
http://sm.gov.ua/ru/topky/17613-mykola-klochko-davayte-razom-kozhen-na-svoyemu-
mistsi-robyty-vse-neobkhidne-shchob-sumshchyna-bula-odniyeyu-iz-naykrashchykh-
oblastey-ukrayiny.html 

442 Там само.  
443 У Сумах відроджений корпус кадетів випустив перших вихованців. URL:  

https://uanews.liga.net/society/news/u_sumakh_v_drodzheniy_korpus_kadet_v_vipusti
v_pershikh_vikhovants_v 

444 Звернення Ігоря Яговдика до жителів Сумщини. URL:  
http://www.yamp.sm.gov.ua/index.php/uk/arkhiv-novin/532-zvernennya-igorya-
yagovdika-do-zhiteliv-sumshchini 
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збори проводили, розповідали, що владі вдалося зробити, а що не 
вдалося»445. Видавалися й інші буклети з маркером Сумщини. За 
сприяння облдержадміністрації реалізовувався проєкт «Сумщина. 
Велика спадщина», модератором якого був редактор суспільно-
політичного видання «Панорама», відомий журналіст і письмен-
ник Є. Положій446. Дві книги цієї серії – «Образотворче 
мистецтво» і «Поезія» вийшли восени 2018 і навесні 2019 рр., 
відповідно, третя книга серії «Сумщина. Велика спадщина» за 
назвою «Краєзнавство» побачила світ на початку 2020 р. У ній 
йдеться про непересічних, відомих за межами України людей, які 
жили на Сумщині; про секрети і таємниці краю сто і навіть двісті 
років тому, а також про сучасну Сумську область. Це свідчить, що 
регіональна політична еліта використовує історію як маркер 
ідентичності. 

Іншими важливими маркерами сумської еліти була українська 
мова та національна символіка, адже область має не лише 
найдовший кордон з Російською Федерацією, а й значну кількість 
російськомовного населення. Попри це, Суми були першим 
обласним містом у Лівобережній Україні, де органи місцевого 
самоврядування 20 жовтня 1990 р. за поданням депутатів 
В. Казбана та Ю. Тищука проголосували за підняття над міською 
радою національного синьо-жовтого прапора. Упродовж усіх років 
незалежності саме ці представники регіональної еліти Сумщини 
залишаються моральними авторитетами та патріотами української 
незалежності та соборності. «Наше спільне завдання – і влади, і 
громадськості – зробити все можливе для того, щоб на території 
Сумської області була єдність у боротьбі за нашу волю та нашу 
незалежність. Ми всі єдині в тому, що Сумщина – це Україна»447. 

                                                            
445 Щербань: «В деле Щербаня я – свидетель». URL: 

https://www.rudenko.kiev.ua/interview/scherban 
446 На Сумщині відбудеться презентація третьої книги серії «Сумщина. 

Велика спадщина» під назвою «Краєзнавство». URL:  http://sm.gov.ua/ru/ 
arkhiv1/20406-na-sumshchyni-vidbudetsya-prezentatsiya-tretoyi-knyhy-seriyi-
sumshchyna-velyka-spadshchyna-pid-nazvoyu-krayeznavstvo.html 

447 День Соборності на Сумщині. Сумщина. 2017. 26 січня. 
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Не менш вагомим маркером була й залишається українська 
мова як інструмент творення нової ідентичності. Керівники 
області наголошували на тому, що «необхідно побороти в собі 
відчуття меншовартості і почати думати, говорити, мріяти 
українською»448. Досить влучно про це сказав представник 
медійної еліти області Є. Положій: «Українець – це людина, яка, 
по-перше, не піддає сумніву Україну як державу, а українську 
мову – як єдинодержавну. Знає або прагне вивчити мову, хоче, 
щоб його діти або онуки розмовляли українською мовою»449. 
Сумщина стала першою областю в Україні, де відбулися 
громадські читання «Мова як основа української національної 
ідеї» і у яких взяли участь представники регіональної еліти, 
громадськості, науковці, релігійні діячі, студентство. Учасники 
говорили про національну ідею, її складники та значимість для 
української нації, акцентували увагу на важливості української 
мови, адже без неї не буде України, і усвідомлювали своє спільне 
завдання – «інфікувати» підростаюче покоління рідною мовою, 
зробити все необхідне, щоб вона справді стала основою 
української національної ідеї450. 

Упродовж першого десятиліття незалежності та практично до 
«помаранчевої революції» регіональна політична еліта Сумщини 
використовувала стандарти – під час виборів створювалася 
видимість проросійських орієнтацій, а після – декларувався рух у 
напрямі Європи. У 2005 р. з обранням Президентом України 
уродженця Сумщини В. Ющенка відбулася відмова від подвійних 
стандартів. Регіональна політична еліта Сумщини взяла орієнтир 
на європейські цінності. 

                                                            
448 Сумчан закликають переходити на українську. URL:  https://www. 

ukrinform.ua/rubric-regions/2814694-sumcan-zaklikaut-perehoditi-na-ukrainsku.html 
449 Євген Положій: Подвійна мораль – це характеристика нашого 

суспільства. URL:  http://bukvoid.com.ua/digest/2010/10/28/093237.html 
450 На Сумщині пройшли перші громадські читання до Дня української 

писемності та мови.. URL:  http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/17159-na-sumshchyni-
proyshly-pershi-hromadski-chytannya-do-dnya-ukrayinskoyi-pysemnosti-ta-movy.html 



                                                               Цінності регіональної політичної еліти ...      231

Європейські цінності та євроінтеграційні перспективи були 
важливими маркерами у діяльності регіональних політичних еліт. 
Сумська міська рада першою в Україні 27 березня 2013 р. ухва-
лила рішення 52 голосами із загальної кількості 76 депутатів про 
використання прапора Європи на рівні з Державним та прапором 
міста як підтвердження європейського вибору сумчан. Ініціатором 
цього рішення був депутат міської ради О. Хоруженко із  фракції 
«Рідне місто». Його підтримав міський голова Сум Г. Мінаєв та 
майже одноголосно проголосувала фракція ВО «Батьківщини»451. 
У той же день були підняті прапори України, Сум та Європи на 
різних майданчиках міста. У Сумах було створено Центр європей-
ських ініціатив, місією якого було «сприяння реформуванню 
України відповідно до європейських стандартів, впровадження 
демократичних цінностей та розвитку громадянського суспільства 
в Україні…»452. 

Позиції регіональної еліти щодо європейських цінностей 
зафіксовані в офіційних документах області, насамперед у 
стратегіях та програмах. Базуючись на «Державній стратегії 
регіонального розвитку на період до 2020 року»453, розробленій 
відповідно до європейських стандартів на період, що синхроні-
зується з плановими та бюджетними циклами Європейського 
Союзу, у «Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 
період до 2020 року» йдеться про те, що «зміна підходів до 
регіонального розвитку, яка відбулася в Європі, наразі відбу-
вається в Україні…», тому завданням є «перетворити Сумщину в 
регіон сталого економічного зростання на основі інноваційної 
промисловості, важливий продовольчий центр країни з екологіч-
ним, високоефективним сільським господарством, комфортний та 

                                                            
451 У Сумах офіційно підніматимуть прапор ЄС поряд із прапором України. 

URL: https://web.archive.org/web/20130604041445/http://sumynews.com/polityka/ 
item/5064-u-sumax-bude-oficzijno-pidnimatysya-prapor-evropejskogo-soyuzu.html 

452 Зі Статуту СМГО «Центр європейських ініціатив». URL: 
http://www.eu.sumy.ua/pro-organizaciju/ 

453 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної 
стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року». №385. URL:  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF 
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безпечний край, де є усі умови для всебічного розвитку люди-
ни»454. Про «утвердження європейських культурних та духовних 
цінностей, збагачення культурної спадщини міста та її промоцію 
йшлося у «Стратегії розвитку міста Суми до 2030 року»455. 

Європейські цінності та євроінтеграційні перспективи 
зафіксовані в передвиборчих програмах політичних партій, які 
здобули більшість у багатомандатному окрузі та одномандатних 
округах Сумської області: «ухвалимо закони, необхідні для 
виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і розширення 
співпраці з Євросоюзом і НАТО» (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА 
НАРОДУ»)456; «ми ефективно втілюватимемо Угоду про асоціацію 
Україна–ЄС. Наше майбутнє – в ЄС»457 (ВО «Батьківщина»); 
«повага до власних історичних витоків і європейського 
цивілізаційного вибору, до прав людини; захистити європейське 
майбутнє України; майбутнє України – тільки у НАТО і ЄС»458 
(ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»).  

Сумська область почала святкувати День Європи з 2008 р.* Очіль-
ники області проголошували на святкуваннях: «Ми підтверджуємо 
свій європейський вибір, відданість європейським цінностям, справі 
демократичних перетворень та економічних реформ»459. Ідентична 

                                                            
454 Стратегія регіонального розвитку Сумської області на період до 2020 

року. URL: http://www.gue.sm.gov.ua/index.php/uk/str-reg-roz-sumobl 
455 Стратегія розвитку міста Суми до 2030 року. URL: 

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rozrobka-stratehii-rozvytku/16496-strategiya-
rozvitku-mista-sumi-do-2030-roku.html 

456 ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ». 
URL:  https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp502pt001f01=919 pf7171=403.html 

457 ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА політичної партії Всеукраїнське 
об’єднання «Батьківщина». URL: https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/ 
wp502pt001f01=919pf7171=328.html 

458 ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА Політичної партії «Європейська 
Солідарність». Захистимо європейське майбутнє України! URL: 
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp502pt001f01=919pf7171=335.html 

* Україна – єдина держава не член Європейського Союзу, у якій на 
державному рівні відзначається День Європи. За європейський напрям розвитку 
м. Суми отримало 2 нагороди від Ради Європи: у 2013 р. – диплом Європи, у 
2016 – прапор Честі. 

459 Понад 800 учасників Євроклубів Сумщини взяли участь у тематичному 
флешмобі до Дня Європи. URL: http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/18646-ponad-800-
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думка прозвучала і у зверненні очільника Сумської ОДА у 2020 р., 
зазначивши, що «крок за кроком ми інтегруємось у Європу»460. У 
зверненні прозвучала й нова ідея щодо того, що країна стає все 
ближчою до європейської спільноти. Причиною в цьому випадку 
стала коронавірусна інфекція, що охопила світ, пандемія, яка стала 
однією з глобальних проблем людства. На думку голови ОДА, 
«взаємна допомога у складні часи пандемії дала новий поштовх до 
розвитку дружніх стосунків між нашою державою та 
європейськими країнами»461. До речі, традиційним є те, що 
представники регіональної політичної еліти більше акценти 
роблять на загальноукраїнські масштаби, а не регіональні. 

Маркерами європейської ідентичності регіональної політичної 
еліти Сумщини у контексті цінностей стали: позиціонування 
«Європа починається з кожного з нас»462; констатація «мільйони 
українців, котрі сповідують європейські цінності, заявили, що 
вони більше не будуть жити, як раніше»463; прагнення: «ми маємо 
інтегруватися в Європу»464, «ми маємо прагнути до європейського 
рівня життя …, ми подолаємо всі перешкоди на цьому нелегкому 

                                                                                                                                   

uchasnykiv-yevroklubiv-sumshchyny-vzyaly-uchast-u-tematychnomu-fleshmobi-do-
dnya-yevropy.html 

460 Роман Грищенко: «Бажаю, щоб для всіх жителів Сумщини день Європи 
щороку був справжнім святом миру і єднання з європейською спільнотою». URL: 
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/21313-roman-hryshchenko-bazhayu-shchob-dlya-vsikh-
zhyteliv-sumshchyny-den-yevropy-shchoroku-buv-spravzhnim-svyatom-myru-i-
yednannya-z-yevropeyskoyu-spilnotoyu.html 

461 Роман Грищенко: «Бажаю, щоб для всіх жителів Сумщини день Європи 
щороку був справжнім святом миру і єднання з європейською спільнотою». URL: 
http://sm.gov.ua/uk/arkhiv1/21313-roman-hryshchenko-bazhayu-shchob-dlya-vsikh-
zhyteliv-sumshchyny-den-yevropy-shchoroku-buv-spravzhnim-svyatom-myru-i-
yednannya-z-yevropeyskoyu-spilnotoyu.html 

462 Тетяна Головко: «Європа починається з кожного з нас!». URL: 
https://sorada.gov.ua/actual/actual/20339-2019-05-21-14-29-22.html 

463 Микола Клочко: «Революція Гідності – початок нової країни». URL: 
http://www.yamp.sm.gov.ua/index.php/ru/arkhiv-novin/2353-mikola-klochko-
revolyutsiya-gidnosti-pochatok-novoji-krajini 

464 Костянтин Макаренко: «Ми маємо інтегруватися в Європу». URL: 
http://www.cci.sumy.ua/information/articles/97/1601/ 
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шляху»465; «українці воєдино висловили прагнення жити у вільній 
європейській країні»466; «сумчани прагнуть до Європи, а не до 
Росії, незважаючи на те, що тут у нас 40 км до кордону з нею. Дві 
третини городян виступають за Європу, такий вибір Сум»467; 
пам’ять: «ми мусимо пам’ятати ці події, аби їхні жертви не були 
марними і Україна посіла гідне місце у європейській спільноті»468 ; 
питання безвізу: „безвізˮ – це не лише свобода пересування, а й ті 
цінності, які ми розділяємо разом із європейською спільнотою»469; 
сподівання: «я вірю, що кордон, який Сумщина має з Російською 
Федерацією, колись обов’язково стане кордоном Європейського 
Союзу»470; «ми разом маємо здійснити глибинні перетворення у 
державі, які забезпечать сталий економічний поступ та інтеграцію 
в європейський та євроатлантичний економічний простір»471. 

Отже, регіональна політична еліта Сумщини декларувала 
європейські цінності, євроінтеграційний вибір України через 
офіційні документи, виступи, меседжі, роблячи при цьому акцент 
на загальноукраїнську позицію, а не регіональну. Ціннісні 
орієнтації регіональної політичної еліти Сумщини спрямовані 
були на європейську ідентичність. 

Артикуляція вироблених представниками регіональної полі-
тичної еліти цінностей здійснювалася у різних формах: у офіцій-

                                                            
465 Сьогодні в Сумах підняли Прапори України та Європи. URL: https://sorada. 

gov.ua/actual/actual/18653-sogodni-v-sumah-pidnjaly-prapory-ukrajiny-ta-jevropy.html 
466 Степан Пак: Схиляємо голови у пам’ять про Героїв Небесної Сотні. 

Відео. URL: https://www.smr.gov.ua/uk/novini/pro-golovne/13282-stepan-pak-
skhilyaemo-golovi-u-pam-yat-pro-gerojiv-nebesnoji-sotni.html 

467 Івченко В. Мер Сум Геннадій Мінаєв: «Не можна сьогодні грати в 
революцію, а завтра кричати про репресії». URL: https://tyzhden.ua/Politics/100618 

468 Степан Пак: Схиляємо голови у пам’ять про Героїв Небесної Сотні. 
Відео. URL: https://www.smr.gov.ua/uk/novini/pro-golovne/13282-stepan-pak-
skhilyaemo-golovi-u-pam-yat-pro-gerojiv-nebesnoji-sotni.html 

469 Сьогодні в Сумах підняли Прапори України та Європи.. URL: 
https://sorada.gov.ua/actual/actual/18653-sogodni-v-sumah-pidnjaly-prapory-ukrajiny-
ta-jevropy.html 

470 Сьогодні в Сумах підняли Прапори України та Європи. URL: 
https://sorada.gov.ua/actual/actual/18653-sogodni-v-sumah-pidnjaly-prapory-ukrajiny-
ta-jevropy.html 

471Макаренко К. С. З Днем незалежності України! URL: http://cci.sumy.ua/ 
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них документах області, міст та районів, партійних програмах, 
політичних текстах, виступах, інтерв’ю, агітаційних матеріалах. 
Цінності як офіційні пріоритети, на основі яких будується 
політична система суспільства, здійснюється державне управління 
та взаємодія з громадянським суспільством і населенням, пред-
ставлені в нормативно-правових актах різного рівня і спрямо-
ваності. Розробка стратегічних цілей розвитку регіону, з 
врахуванням ціннісних пріоритетів еліти і населення, є одним із 
завдань регіональної політичної еліти. Адекватне визначення 
довготривалих цілей, цінностей та пріоритетів розвитку Сумської 
області, створення результативної програми представлені у 
стратегічних та програмних документах області, починаючи з 
1991 р., з моменту проголошення незалежності і упродовж 
наступних десятиліть, ключовою цінністю як для регіональної 
політичної еліти, так і для громадян стала незалежність України. 

Основні напрями діяльності з 2005 р. визначалися 
«Програмою першочергових кроків облдержадміністрації», які 
окреслили пріоритети і заходи в окремих галузях, від боротьби з 
корупцією до підтримки районів Поліської зони. Інвестиційна 
діяльність стала пріоритетною цінністю для очільників області у 
«Плані дій–2007». У 2010 р. була затверджена п’ятирічна програма 
«Нова Сумщина – 2015», яка була створена на основі програми 
Президента України «Україна для людей» і мала вивести область у 
п’ятірку найпотужніших областей України з найкращим інвести-
ційним кліматом472. У рік двадцятиріччя незалежності (2011) 
очільники області наголошували, що «завдання влади – й надалі 
забезпечувати позитивну динаміку розвитку, вивести регіон на 
передові позиції в державі, перетворити Сумщину на потужний 
конкурентоспроможний регіон, комфортний для людей»473. 

Адекватне визначення довготривалих цілей розвитку Сумсь-
кої області, створення результативної програми з їх досягнення 

                                                            
472 Областей в Україні багато, а Сумщина – одна! URL: 

http://www.hetman.tv/nomera/2012/2012-2-43/sumy22.html 
473 Україна: 20 років незалежності. Здобутки та перспективи! URL: 

http://www.shostka-rada.gov.ua/anons/ukrana_20/ 
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представлені у «Стратегії регіонального розвитку Сумської області 
на період до 2027 року», «Стратегії регіонального розвитку 
Сумської області на період до 2020 року», «Плані реалізації 
Стратегії регіонального розвитку Сумської області на 2018–
2020 роки», «Програмах економічного і соціального розвитку 
Сумської області», «Плані перспективного розвитку Сумської 
області на 2019–2021 роки» та інших документах. Ціннісні 
орієнтації регіональної політичної еліти визначають вибір цілей з 
урахуванням засобів і способів дії. 

У проєкті «Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку 
Сумської області на 2018–2020 роки» акцентувалася увага на тому, 
що «Сумщина – Північний рубіж України, регіон сталого 
економічного зростання на основі інноваційної промисловості, 
важливий продовольчий центр країни з екологічним, високо-
ефективним сільським господарством, комфортний та безпечний 
край, де є всі умови для всебічного розвитку людини»474. Тобто, 
йдеться про ресурсну базу регіону як цінність як для регіональної 
політичної еліти Сумщини, так і мешканців регіону. 

«Стратегією регіонального розвитку Сумської області на 
період до 2027 року» визначено місію та стратегічне бачення 
перспектив Сумської області, досягнення яких буде забезпечу-
ватися шляхом реалізації трьох стратегічних цілей: розвиток 
економічного потенціалу регіону («Регіон сталого економічного 
зростання»); розвиток сільських територій («Регіон рівних можли-
востей»); розвиток людського капіталу («Основний рушій 
розвитку – людина!»)475.  

Варто наголосити, що у «Програмах економічного і соціально-
го розвитку Сумської області» простежуються певні традиції, які 
фіксуються в них з року в рік. Зокрема, у 2013 р. було визначено, 
що головні зусилля будуть спрямовані на закріплення економіч-
ного зростання на основі інноваційно-інвестиційної складової, 
забезпечення доступу до результатів економічного зростання для 
                                                            

474 План реалізації стратегії регіонального розвитку Сумської області  на 
2018–2020 роки. Проєкт. URL:  http://www.gue.sm.gov.ua/index.php/uk/plan-str-18-20 

475 Там само.   
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якомога більшої кількості громадян, справедливої оплати праці, 
повноцінного відновлення робочої сили та задіяння стимулів до 
збільшення індивідуальних доходів громадян шляхом підвищення 
продуктивності праці з метою досягнення головної мети розвит-
ку – підвищення добробуту населення Сумщини476. Тобто, акцент 
робився на цінність патерналізму – благо простих людей є сферою 
відповідальності влади, а отже, регіональної політичної еліти. 

У «Програмі економічного і соціального розвитку Сумської 
області на 2014 рік» змінена лише частина фрази щодо головних 
зусиль, які будуть «спрямовані на зростання конкурентоспромож-
ності Сумщини шляхом комплексного економічного розвитку»477, 
а далі усе за текстом, як у «Програмі економічного і соціального 
розвитку Сумської області на 2013 рік». 

Пріоритети, основні цілі та завдання у «Програмах економіч-
ного і соціального розвитку Сумської області на 2016, 2017, 2018 
та 2019 рр.» визначені ідентично і спрямовані вони були на 
«підвищення конкурентоспроможності області з урахуванням 
внутрішніх та зовнішніх факторів, підвищення інноваційної та 
інвестиційної спроможності економіки, забезпечення якісного та 
безпечного середовища життєдіяльності населення, а також 
критерії ефективності її реалізації478. Традиції – звичайно добре. 
Однак чи можна ставити одні й ті самі цілі, завдання, пріоритети 
упродовж десятиліть. А з іншого боку, така стабільність певною 
мірою була свідченням незмінності регіональної політичної еліти. 
Водночас варто наголосити, що стратегії розвитку області, міст та 
районів традиційно не аналізувалися, як і те, як виконувалася і 
наскільки виконана нинішньою владою попередня стратегія, адже 
саме це визначало її цінність. 

                                                            
476 Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 

2013 рік. URL:   http://sm.gov.ua/ru/oda/uk/3117  
477 Програма економічного і соціального розвитку Сумської області на 

2014 рік. URL:  http://sm.gov.ua/ru/oda/uk/5328 
478 Сумська обласна державна адміністрація. Програми розвитку. URL:  

http://sm.gov.ua/ru/2012-02-03-08-03-13.html 
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У контексті реалізації реформи децентралізації на увагу 
заслуговують стратегії розвитку об’єднаних територіальних гро-
мад Краснопільської, Боромлянської, Миколаївської (Сумського 
району), Миропільської та Хотіньської, які визначають цінності і 
пріоритети нової еліти Сумщини. Одним з першочергових завдань 
для створюваних стратегій стала згуртованість – ментальна і 
просторова. Акцентувалася увага на тому, щоб «виховати місцеву 
ідентичність, зцементувати мешканців громади»479. Для цієї мети 
важливе все: від врахування особливостей історичної пам’яті, 
розробки нової символіки, створення футбольної, пейнтбольної чи 
інших спортивних команд, організації власних фестивалів, ярмар-
ків до організації внутрішнього транспортного сполучення між 
населеними пунктами громади480. На цьому етапі стратегічного 
планування пропонувалося створювати арт-простори під людей, 
які пов’язані зі Сумщиною і є загальновідомими в світі, тобто самі 
собою були брендами. Таким для Тростянця був Петро Чайков-
ський, для Лебедина – Давид Бурлюк, Ієремія Вишневецький – для 
Глинська і т. і. Ідеї закладені територіальними об’єднаними 
громадами такі, які містять ціннісну складова, питання у тому, як 
вони будуть реалізовуватися. 

Формою артикуляції політичних цінностей, що виробляються 
партійним сегментом політичної регіональної еліти, були партійні 
програми. Серед важелів прийняття рішень цінності знаходяться 
на найглибшому рівні, оскільки саме вони визначають ідеологічні 
переконання індивідів та мотивацію їх учинків. Ідеологічні пріори-
тети очільників області досить часто змінювалися. Упродовж 
першого десятиліття незалежності Сумщина була зоною «черво-
ного поясу», а значна частина регіональної політичної еліти 
сповідувала ідеологічні принципи Комуністичної партії України, 
Соціалістичної партії України, Прогресивної соціалістичної партії 

                                                            
479 Стариков Г. Нотатки про першу п’ятірку Стратегій ОТГ в Сумській 

області. URL:  https://donors.decentralization.gov.ua/advice/8024 
480 Стариков Г. Нотатки про першу п’ятірку Стратегій ОТГ в Сумській 
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України, які відстоювали ідеї соціалізму, соціальної справедли-
вості, повновладдя трудящих.  

З початком 2000-х рр. ідеологічні переконання представників 
регіональної політичної еліти зосереджувалися навколо лібераль-
них ідей. З часом збільшувалася кількість політичних партій, які 
діяли на Сумщині. Серед їхніх ключових меседжів були такі: 
поєднання національних, демократичних та християнських цін-
ностей, духовності, реформаторства, патріотизму, державної солі-
дарності, прав і свобод громадян (ВО «Батьківщина); зміцнення та 
захист незалежності, державного суверенітету та єдності України, 
утвердження в житті держави і суспільства цінностей людської 
гідності, свободи, справедливості, забезпечення демократії, верхо-
венства права (Політична партія «Народний Союз „Наша Українаˮ»). 

Практично в усіх передвиборчих програмах політичних партій 
на місцевих виборах 2006 р. робився акцент на розв’язанні 
насамперед соціальних питань: забезпеченні безоплатної меди-
цини (КПУ), встановленні «соціальних цін» на предмети першої 
необхідності (КПУ) або фіксації цін (Народний блок Литвина), 
підвищенні заробітної плати освітянам і медикам, стипендій 
студентам (КПУ). Партії пропонували різні економічні моделі – 
від «економіки солідаризму» (БЮТ), ліберальної моделі (Грома-
дянський блок «ПОРА–ПРП», «ПРП») до економіки соціалістич-
ного зразка (КПУ). Доречним буде наголосити, що спостерігалися 
розбіжності в підходах до розв’язання економічних і соціальних 
проблем в обласних і загальноукраїнських програмах (БЮТ). В 
обласній програмі Політичної партії «Народний Союз „Наша 
Українаˮ» фактично відсутня регіональна специфіка, окремі її 
положення були майже дослівним повторенням загальнонаціо-
нальної програми. 

Відсутність ідеологічних пріоритетів досить вдало демон-
стрували очільники області, які заради збереження посади з 
легкістю змінювали свою партійність, а отже, і ідеологічні 
уподобання. Так, чинний голова Сумської обласної ради В. Токар 
спочатку був у ВО «Батьківщина», потім на президентських 
виборах 2010 р. перейшов до ПАРТІЇ РЕГІОНІВ (за джерелами – 
купивши собі посаду очільника обласної ради). У 2010 р., 
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перебуваючи на посаді голови Сумської обласної ради, В. Токар 
прямо підтримав В. Януковича зі словами: «Тільки обмеження, 
накладені на мене, як на посадову особу, не дозволяють мені 
закликати інших підтримати мій вибір. Нам треба рятувати 
країну – ось моє головне політичне переконання»481. Зміна 
політичної ситуації підштовхнула до зміни політичної партії. У 
2012 р. В. Токар перейшов до Політичної партії «Об’єднана 
опозиція», балотуючись до Верховної Ради України самовису-
ванцем, але називаючи себе кандидатом від Політичної партії 
«Об’єднана опозиція». Зі зміною влади у 2014 р. став членом 
Політичної партії БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАР-
НІСТЬ», «отримавши» за великі заслуги знову посаду очільника 
обласної ради, а на початку 2020 р. невипадково очолив обласну 
організацію Політичної партії «Наш край», в очікуванні осінніх 
виборів до органів місцевого самоврядування. Проте на виборах 
2020 р. балотувався від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА 
СОЛІДАРНІСТЬ». Такими були ціннісні, ідеологічні орієнтири 
одного з очільників області. Подібні зміни ідеологічних і 
ціннісних орієнтирів спостерігалися у більшості представників 
регіональної політичної еліти Сумщини. 

Щодо ідеологічних переконань та мотивації вчинків регіо-
нальної політичної еліти досить знаковою була позиція голови 
Сумської ОДА Ю. Чмиря (06.04.2010–16.12.2013), який декларував 
власні ціннісні та ідеологічні позиції, поєднуючи свою посаду з 
керівництвом обласною організацією ПАРТІЇ РЕГІОНІВ: «Я зараз 
виступаю як голова обласної організації ПАРТІЇ РЕГІОНІВ і хочу 
вам довести, що в наших програмних принципах є теза, щоб 
регіони диктували державну політику. Регіон сам знає, як 
впоратися з тими коштами, які заробив»482. У той же час, він 
зазначав, що «для мене, як голови Сумської обласної державної 
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адміністрації, основне завдання – реалізація президентських 
програм»483, тобто програмних принципів ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. 
Отже, очільник області був і очільником обласної організації 
«партії влади», а отже, інші керівники області, департаментів, 
підприємств та депутати обласної, міських та районних рад у 
більшості своїй поділяли ідеологічні принципи ПАРТІЇ РЕГІОНІВ.  

Події осені 2013 – зими 2014 р. сприяли зміні ідеологічної та 
партійної ціннісної складової представників регіональної політич-
ної еліти Сумщини. Передвиборча програма Політичної партії 
БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» 2014 р. макси-
мально охопила усі сфери життєдіяльності області і відповідала 
концепції Президента «Стратегія розвитку Україна–2020». 
Представляючи ідеологічні постулати і відображаючи нову 
українську ідею – ідею гідності, свободи і майбутнього, вона мала 
стати фундаментом у впровадженні багатьох ініціатив, дорожньою 
картою реформ. «Наша команда – це ефективна сила змін, реформ, 
які допоможуть вивести фінансово-економічні, соціальні та 
культурно-освітні показники розвитку нашої Сумщини на 
європейський рівень»484, позиціонуючи себе як небайдужих та 
свідомих громадян, які «готові співпрацювати заради миру та 
добробуту», і стверджуючи, що «ми об’єднуємося заради спільної 
мети – зробити область по-справжньому європейською, забез-
печити гідне життя та добробут для кожного жителя 
Сумщини»485. Ці гасла дали можливість Політичній партії БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» здобути 25,9% голосів 
виборців Сумщини486. За результатами виборів 2014 р. у 
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одномандатних виборчих округах перемогу здобули: 157-й округ – 
О. Медуниця (суб’єкт висування – Політична партія «НАРОДНИЙ 
ФРОНТ»), 158-й округ – О. Сугоняко (суб’єкт висування – Полі-
тична партія БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»), 
159-й округ – А. Деркач (самовисуванець), 160-й округ – 
І. Молоток (самовисуванець), 161-й округ – М. Лаврик (суб’єкт 
висування Політична партія БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА 
«СОЛІДАРНІСТЬ»), 162-й округ – В. Бухарєв (суб’єкт висування – 
ВО «Батьківщина»). За результатами парламентських виборів 
2015 р. у мажоритарних округах партію Президента в Сумській 
області представляли два народні депутати України. 

Програма кандидатів у народні депутати України від 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» 2019 р. була віддзер-
каленням передвиборчої програми кандидата в Президенти 
України В. Зеленського. Основний меседж усіх програм канди-
датів у народні депутати України звучав так: «Я – в команді 
Президента України Володимира Зеленського, команді чесних і 
порядних людей, які йдуть на вибори, щоб підтримати курс Глави 
держави й добитися кардинальних і рішучих змін у країні»487, 
стверджуючи, що «депутат слуга народу». «Головна мета нашої 
команди – докорінно змінити стару систему влади. Разом ми 
втілимо курс Президента Володимира Зеленського у конкретних 
законопроектах і політичних рішеннях, сформуємо професійний 
уряд народної довіри»488. 

Ціннісними та стратегічними пріоритетами кандидатів від 
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» були визначені такі: 
скасування недоторканності народних депутатів і спрощення 
процедури імпічменту президента; запровадження механізму 
відкликання депутатів усіх рівнів, які втратили довіру виборців; 
надання людям змоги впливати на рішення влади через референ-
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думи й опитування; притягнення чиновників до відповідальності 
за незаконне збагачення; припинення свавілля правоохоронних 
органів і податківців щодо бізнесу; відновлення великих проєктів 
у промисловості та інфраструктурі із залученням приватних 
інвесторів; ліквідація непотрібних державних органів і зайвих 
функцій; запровадження незалежного аудиту якості автомобільних 
доріг; збільшення видобутку вітчизняного газу та розвитку 
«зеленої» енергетики для зменшення вартості комунальних 
послуг; запровадження «економічного паспорта українця», за яким 
усі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів, що 
накопичуватиметься на індивідуальних рахунках до повноліття; 
зменшення вартості ліків шляхом ліквідації несправедливих і 
корупційних націнок; сприяння розвитку української культури 
шляхом гідного державного фінансування та пільг, а не заборон і 
штрафів489. 

Представлені в програмах: протиставлення себе як нової 
влади та їх як влади колишньої: «Ми – це Народ України. Вони – 
це „політичні пенсіонериˮ, які кочують із влади до опозиції, з 
партії в партію та постійно створюють собі вигідні місця, прикри-
ваючись недоторканністю»490. Тобто, йдеться про ідентичності, 
соціальний капітал, про нових людей у владній еліті. 

Програма усіх без винятку кандидатів від ПОЛІТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» завершувалася однаково: «беру на 
себе зобов’язання працювати в інтересах народу України, голо-
сувати по совісті, регулярно звітувати перед вами, бути доступним 
для вас»491. 
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Для порівняння зупинимося на аналізі передвиборчих програм 
тих кандидатів у народні депутати України, які не один рік 
здобували перемогу на виборчих округах №159 та №160 і які були 
віддзеркаленням найактуальніших проблем Сумщини. Передви-
борча програма кандидата в народні депутати України по вибор-
чому округу №159 А. Деркача мала назву «З людьми і для людей!» 
і складалася з декількох блоків: «Відновлення миру у країні», 
«Охорона здоров’я громадян: якісна медична допомога кожному», 
«Справедлива система освіти: діти мають вчитися біля дому», 
«Хороші дороги на Сумщині, а не лише на Заході та у Центрі», 
«Доступний залізничний транспорт для всіх жителів Сумщини»492. 
Основний меседж кандидата: «Останні п’ять років ми разом з вами 
боролися, щоб Сумщина вижила»493, позиціонуючи себе з мешкан-
цями 159-го виборчого округу, зазначаючи, що «моїми життєвими 
принципами завжди була праця на благо кожного»494, а «одне з 
моїх завдань – допомогти новому Президенту не повторити 
помилок попередників і втілити у життя сподівання людей на 
зміни. Працюватиму далі заради майбутнього округу, Сумщини та 
України загалом»495. Піддав критиці дії попередньої влади: 
«Країна п’ятий рік воює. Колишня влада не зробила нічого, щоб 
зупинити воєнні дії. Люди прагнуть миру і ми маємо його 
домогтися на українських умовах»496. У той же час виступав за 
«відновлення вільного пересування мешканців прикордонних 
регіонів з РФ»497. 

                                                                                                                                   

політичної партії «СЛУГА НАРОДУ». URL:  https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/ 
wp033pt001f01=919pf7331=162.html 

492 Кандидати в депутати в ОВО. Одномандатний виборчий округ №159. 
Сумська область. Передвиборна програма кандидата в народні депутати України 
по виборчому округу № 159 А. Деркача «З людьми і для людей!». URL:  
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=159.html 

493 Там само. 
494 Там само.  
495 Там само. 
496 Там само. 
497 Там само. 
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Кандидат від одномандатного округу №160, який здобував тут 
перемогу у 2012 та 2014 рр., І. Молоток позиціонував себе з 
регіоном: «Я народився, живу і працюю на Сумщині»498. Його 
передвиборча програма у 2019 р. складалася з блоків: «Закон – 
один для всіх», «Реальна економіка – шлях до соціальної 
стабільності», «Комунальні тарифи – під контроль громадськості», 
«Захист довкілля – захист людей», «Якісна освіта – запорука 
успішного розвитку держави», «Здоров’я кожного – здоров’я 
нації», «Державна підтримка – селу». Свій принцип він визначив 
так: «Не зупинятися на півдорозі, завершувати почате: сприяти 
розвитку дорожньої інфраструктури, промисловості, сільського 
господарства, реформуванню ЖКГ, осучасненню освіти, медици-
ни, культури і спорту. Словом, робити те, що і сьогодні, і через 
роки буде на користь людям»499.  

Зупинившись на програмних засадах кандидатів у народні 
депутати України 2019 р. у мажоритарних округах Сумщини, ми 
мали за мету показати, наскільки впливають ціннісні орієнтири на 
виборців.  Зазначимо, що у межах мажоритарних округів електо-
ральні настрої, порівняно з 2014 р., суттєво змінилися. Залишитися 
народним депутатом України ще одного скликання вдалося лише 
двом кандидатам: А. Деркачу (159-й округ) та І. Молотку (160-й 
округ). Як на виборах 2014, так і 2019 рр. вони балотувалися як 
самовисуванці. Щодо 4 інших округів Сумщини, то в усіх них 
перемогли кандидати-мажоритарники від ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
«СЛУГА НАРОДУ». У багатомандатному окрузі в Сумській 
області ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» здобула 
50,94%500. Тобто, фактично відбулося суттєве оновлення еліт. 

                                                            
498 Програма кандидата у народні депутати України в одномандатному 

виборчому окрузі №160 Молотка Ігоря Федоровича. URL:  
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=160.html 

499 Програма кандидата у народні депутати України в одномандатному 
виборчому окрузі №160 Молотка Ігоря Федоровича. URL:  https://www.cvk. 
gov.ua/ pls/vnd2019/wp033pt001f01=919pf7331=160.html 

500 Центральна виборча комісія. Позачергові вибори народних депутатів 
України 2019. Підсумки у регіонах України. URL:   https://www.cvk.gov.ua/ 
pls/vnd2019/wp310pt001f01=919.html 
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Однак сумнівно, що факторами такого вибору стали цінності, 
ціннісні орієнтації чи нові політичні ідентичності еліт. 

Артикуляція політичних цінностей у різних видах рекламної 
та агітаційної продукції – листівках, плакатах, буклетах – мала 
переважно латентний і образно-символічний характер. Кандидати 
в депутати місцевих органів влади використовували досить часто 
цінності, які не були пріоритетними для регіонального рівня. 
Щоразу на виборах до місцевих рад, з усіх білбордів кандидати 
обіцяли підписати Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, 
впровадити другу державну мову, реформувати армію, зняти мита 
на імпорт машин та інше. Тоді як кандидати в народні депутати 
України щоразу обіцяли ремонтувати дороги і водогони, лавки і 
дитячі садочки, роздавали дітям зошити і садили дерева. Пара-
доксально, однак місцеві проблеми – адміністрування міського 
середовища та його естетичного вигляду – майже не цікавлять 
кандидатів регіонального рівня 501. 

Безпосереднє виявлення вироблених представниками політич-
ної еліти цінностей і смислів здійснюється в усних і письмових 
текстах, створених і представлених від першої особи: персональ-
них виступах, заявах, листах, статтях, інтерв’ю тощо. Будучи 
Представником Президента в Сумській області, А. Єпіфанов 
сформулював актуальну і для сьогодення тезу: «Незалежній 
Україні розквітати – незалежними регіонами»502. Серед ключових 
меседжів сумської регіональної еліти варто виокремити думки 
щодо чиновників: «Справжнього чиновника потрібно вирощувати, 
берегти його, вкладати в нього кошти, і тоді буде максимальна 
віддача»503 (А. Єпіфанов); «І я дуже хотів би, щоб кожен 
посадовець області та облдержадміністрації будував свою роботу 

                                                            
501 ОПОРА розповіла про особливості місцевих виборів 2015 на Сумщині. 

URL:   https://www.oporaua.org/news/vybory/mistsevi-vybory/mistsevi-vybory-2015/ 
8572- opora-rozpovila-pro-osoblyvosti-miscevyh-vyboriv-2015-na-sumshchyni 

502 Жмурков В. Полювання на «відьом». URL: http://www.golos. 
com.ua/article/244374 

503 Презентація книги Анатолія Єпіфанова «Свій серед своїх». URL: 
http://ndr.sm.gov.ua/index.php/ru/gumanitarna-politika/kultura-mystetstvo/2125-
prezentatsiji-knigi-anatoliya-epifanova-svij-sered-svojikh 
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на принципах відповідальності за конкретну справу та результату, 
який він хоче досягти. А ставлення до себе і до вас буде 
будуватися на принципах професіоналізму, патріотизму і 
чесності» (П. Качур)504; щодо відповідальності: «Я прихильник ко-
лективної роботи, але персональної відповідальності»505 (П. Качур); 
«І за нас ніхто нічого не зробить, ні Європа, ні Росія – ми самі 
повинні працювати на своїй рідній землі»506 (А. Єпіфанов); щодо 
співпраці та відкритості: «Ми відкриті до діалогу, до співпраці, у 
нас є досвід»507 (В. Токар). Щоправда, на практиці ці меседжі не 
завжди спрацьовували. Наприклад, уже через два місяці після 
призначення очільником ОДА Р. Грищенка голова обласної ради 
В. Токар заявляв про те, що керівництвом області готуються 
рішення щодо передачі повноважень від обласної ради до 
облдержадміністрації, і про співпрацю та діалог тут не йшлося. Не 
усе гаразд було і з відповідальністю. Однак офіційно для преси, 
під час свят демонструвалася узгодженість спільних дій. 

Державні свята були для регіональної еліти Сумщини меха-
нізмом конструювання та символічної репрезентації політичних 
ідентичностей і відображенням суспільно-політичної динаміки у 
часі та просторі, який укріплює ідентичність та символізує, хто 
«Ми» є і як «Ми» такими стали508. Очільники області зазначали: 
«Ми були, є і будемо українцями. Ми не віддамо свого краю»509; 
«Ми всі робимо одну справу і маємо всі обертатися навколо наших 

                                                            
504 Балога виконав відповідальну місію на батьківщині Президента. URL:    

https://www.unian.ua/politics/28094-baloga-vikonav-vidpovidalnu-misiyu-na-
batkivschini-prezidenta.html 

505 Там само.  
506 Презентація книги Анатолія Єпіфанова «Свій серед своїх». URL: 

http://ndr.sm.gov.ua/index.php/ru/gumanitarna-politika/kultura-mystetstvo/2125-
prezentatsiji-knigi-anatoliya-epifanova-svij-sered-svojikh 

507 Розвиток регіону – спільне завдання усіх гілок влади. URL:  
https://sorada.gov.ua/actual/actual/21005-rozvytok-regionu-spilne-zavdannja-usih-
gilok-vlady.html  

508 Бевз Т. А. Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада 
Одеси. Київ ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. С.114. 

509 «Нікому Україну не віддам», – Микола Гриценко. URL:  http://sm.gov. 
ua/ru/arkhiv1/20068-nikomu-ukrayinu-ne-viddam-mykola-hrytsenko.html 
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спільних цінностей, а наші спільні цінності – це любов до Бога, 
любов до України, до Сумщини, до свого ближнього»510. 
Очільники Сум позиціонували його як «місто відоме в Україні і за 
її межами, як край, який виплекав відомих діячів науки, мистецтва, 
культури, спорту»511.  

На Сумщині відзначали День Героїв Небесної Сотні, 
вшановуючи подвиг учасників Революції Гідності та віддаючи 
належну шану тим, хто загинув упродовж кривавих січневих та 
лютневих днів 2014 р., адже «ті буремні події подарували 
українській нації нову плеяду героїв, патріотів, які народилися з 
Україною в серці»512. «На жаль, ціною власного життя деякі з них 
заплатили за право кожного з нас на вільний вибір»513. 

Головним рефреном у Сумській області на багатьох заходах, 
присвячених подіям двох революцій – «помаранчевій революції» і 
Революції Гідності, були слова журналіста, прозаїка і поета-
земляка М. Гриценка: «Нікому Україну не віддам. Собі залишу, 
дітям та онукам. На вічне щастя чи на вічні муки, нікому Україну 
не віддам»514, – які активно використовували у своїх офіційних 
виступах очільники області, стверджуючи, що «Революція 
Гідності стала точкою відліку нової України, частиною кожного з 
нас, символом оновлення»515. Депутат обласної ради, голова 
бюджетної комісії М. Березін: «Ми завжди повинні пам’ятати 
героїчні вчинки Небесної сотні та наших воїнів, які віддали життя 
на Сході України. Ми – їхні боржники. І головне, що ми можемо 
для них зробити, – це збудувати ту Україну, про яку вони мріяли 
                                                            

510 Молитовний сніданок організували на Сумщині. URL:  
http://sts.sumy.ua/publication/molitovniy-snidanok-organizuvali-na-sumshhini.html 

511 Суми відзначають День міста. URL:  https://www.ukrinform.ua/rubric-
regions/2529054-sumi-vidznacaut-den-mista.html 

512 Вільні творять майбутнє. URL:  http://sm.gov.ua/ru/topky/20067-vilni-
tvoryat-maybutnye.html 

513 Там само. 
514 «Нікому Україну не віддам», – Микола Гриценко. URL:  http://sm.gov.ua/ 

ru/arkhiv1/20068-nikomu-ukrayinu-ne-viddam-mykola-hrytsenko.html 
515 Вільні творять майбутнє. URL:  http://sm.gov.ua/ru/topky/20067-vilni-

tvoryat-maybutnye.html 
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та за яку віддали своє життя. Тому кожен з нас на своєму місці 
повинен працювати і продовжувати їхню справу»516. Координатор 
Сумського обласного громадського об’єднання «Майдан», юрист, 
правозахисник Ю. Тищук акцентував на тому, що «помаранчева 
революція» та Революція Гідності стали серйозним поштовхом до 
зміни морально-етичних орієнтирів в українському суспільстві та 
його національної самоідентифікації517. 

Політика регіональної ідентичності обумовлена культурою 
регіональних еліт, їхніми уявленнями про минуле і майбутнє 
регіону, країни. Адже історична пам’ять є важливим елементом 
національної самототожності. А політичне керівництво і, відпо-
відно, політичні еліти, з одного боку, «можуть створювати 
сприятливий ґрунт для зростання множинних та взаємодопов-
нювальних ідентичностей», а з іншого – «здатні стимулювати 
зростання полярних і конфліктних ідентичностей»518. 

 Базовим чинником для регіональної політичної еліти 
Сумщини у процесах актуалізації регіональних ідентичностей була 
символічна репрезентація минулого, насамперед, історії регіону. 
Оскільки історія Сумщини тісно пов’язана з історією козацтва, 
представники регіональної еліти активно використовують цей 
маркер. У 1991 р. на батьківщині останнього кошового отамана 
Запорозької Січі Петра Калнишевського – у селі Пустовійтівка 
Роменського району Сумської області було започатковано районне 
козацьке свято з метою відродження духу патріотизму і націо-
нальних культурних цінностей. Актуалізація теми історичної 
пам’яті відбулася з обранням Президентом України уродженця 
Сумщини В. Ющенка, який 14 листопада 2005 р. своїм розпо-
рядженням офіційно заснував щорічне всеукраїнське козацьке 

                                                            
516 У Сумах відзначили День гідності та свободи. URL:  https://sorada. 

gov.ua/actual/actual/20644-u-sumah-vidznachyly-den-gidnosti-ta-svobody.html  
517 «Наш дух не зламати, свободу не вбити!»: у музеї відбулись урочистості 

до Дня Гідності та Свободи. URL:  https://sorada.gov.ua/actual/actual/17733-2016-
11-23-13-50-12.html  

518 Линц Х., Степан А. «Государственность», национализм и 
демократизация. Полис. 1997.  № 5. 
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свято «Калнишева Рада»519. Реалізовуючи розпорядження Прези-
дента 14 жовтня 2006 р. під час проведення «Калнишевої ради» у 
Пустовійтівці, було відкрито музей П. Калнишевському, якого 
позиціонують як «людину героїчну, яка пожертвувала власним 
життям заради утвердження цінностей України», який є 
«прикладом незламності українського духу, патріотизму й 
козацької звитяги». Представники влади акцентували увагу й на 
ролі українського козацтва, яке «було одним із найактивніших 
суспільних сил, що сприяли ідентифікації себе й округи як 
українських». Використовували у своїх виступах представники 
регіональної політичної еліти й паралелі з сучасністю: «Слава 
козаків, у тому числі Калнишевського, живе в їхніх нащадках і в 
тих, хто сьогодні зі зброєю в руках відстоює незалежність 
України»520; «український дух незламний і у героїв сьогодення, 
котрі боронять рідну державу»521. При цьому наголошувалося, що 
«ми повинні ще більше усвідомлювати відповідальність кожного в 
умовах, коли є загроза не просто втратити частину території 
України, а втратити державність узагалі»522. У 2018 р. очільники 
області на «Калнишевій раді» стверджували, що «поділяючи 
українську державницьку ідею, останній кошовий отаман не тільки 
відстоював права і вольності українського козацтва, а й захищав 
кордони, плекав і втілював ідею про велику українську націю. На 
цих позиціях ми сьогодні твердо залишаємося стояти»523. 

Ще одним маркером символічної репрезентації минулого, 
символом безкомпромісної боротьби за свободу, єдність та 
суверенність «рідного краю», яке вміло використовувала 
регіональна еліта, була перемога козацького війська під проводом 

                                                            
519 Розпорядження Президента України №1230/2005-рп «Про заходи щодо 

вшанування пам’яті останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра 
Калнишевського». URL:  https://www.president.gov.ua/documents/12302005-rp-3360 

520 Акіменко А. «Калнишева рада». На Сумщині вшанували пам’ять 
останнього кошового Запорозької Січі. URL:  https://day.kyiv.ua/uk/article/ 
cuspilstvo/kalnysheva-rada 

521 Там само. 
522 Там само. 
523 Славна Роменщина провела «Калнишеву раду». URL:  http://sm.gov.ua/ 

ru/arkhiv1/16282-slavna-romenshchyna-provela-kalnyshevu-radu.html 
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гетьмана України І. Виговського над армією московітів у 
Конотопській битві 1659 р. Представники регіональної політичної 
еліти Сумщини зазначали: «Для нас важливо закріпити пам’ять 
про наші перемоги, цінувати і поважати власну історію, щоб 
наступні 360 років нам не розказували про наші поразки»524. 
Конотопська земля – це місце національної гордості та єдності. Ця 
земля просякнута славою і звитягою козаків. Тут ми відчуваємо 
неперервний зв’язок із предками, звідси ми черпаємо силу духу і 
наснагу боротися за свою незалежність525. 

З початком російсько-української війни боротися прийшлося 
зі зброєю в руках. Очільники області наголошували, що «наші 
мужні воїни стали на захист кордонів країни та її незалежності. 
Серед них – більше 10 тисяч жителів Сумської області»526. 150 
уродженців Сумщини загинули, захищаючи суверенітет України. 

Пропагували очільники області і формування патріотичної 
складової, мотивуючи тим, що «патріотизм сьогодні є не просто 
самоціллю, це шлях до виживання нації, виживання держави»527, а 
також наголошувалося, що «у нас потужний край, і його історія 
може слугувати, окрім усього іншого, національно-патріотичному 
вихованню української молоді528. «Вічна слава і шана всім, хто 
боровся і продовжує боротися за мир в Україні. Життєписи цих 
людей – уроки істинної мужності та патріотизму для сучасників»529. 
За ініціативи Сумської обласної державної адміністрації письменниця 
                                                            

524 Конотопська земля – це місце національної гордості та єдності, – Микола 
Подопригора. URL:  http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/16226-konotopska-zemlya-tse-
mistse-natsionalnoyi-hordosti-ta-yednosti-mykola-podopryhora.html 

525 Конотопська земля – це місце національної гордості та єдності, – Микола 
Подопригора. URL:  http://sm.gov.ua/ru/arkhiv1/16226-konotopska-zemlya-tse-
mistse-natsionalnoyi-hordosti-ta-yednosti-mykola-podopryhora.html 

526 Володимир Токар: «День захисника України – це свято усіх, хто любить і 
захищає свою Батьківщину». URL: https://sorada.gov.ua/actual/actual/19896-2018-
10-14-17-20-43.html 

527 Акіменко А. «Калнишева рада». На Сумщині вшанували пам’ять 
останнього кошового Запорозької Січі. URL:  https://day.kyiv.ua/uk/article/ 
cuspilstvo/kalnysheva-rada 

528 Там само. 
529 Роман Грищенко: «Минуле живе, поки ми пам’ятаємо». URL:  

http://debaty.sumy.ua/news/roman-grishhenko-minule-zhive-poki-mi-pam-yatayemo 
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та журналістка А. Акіменко написала книгу з патріотичною назвою 
«Герої нашого часу: 19 історій ветеранів АТО» про жителів та 
уродженців Сумщини, які брали участь у боротьбі за свободу і 
незалежність України у російсько-українській війни у 2014–202? рр. 
Книга стала просвітницьким проєктом. Заступниця голови 
Лебединської районної ради С. Горошко зазначила, що «завдяки 
мужності та героїзму наших захисників ми відстояли незалежність 
України та маємо надію, що, невдовзі, вона справді стане цілісною 
та неподільною державою. Наш обов’язок дякувати всім, хто став 
на захист нашої Батьківщини, вони є прикладом для підро-
стаючого покоління»530. Керівництво області у виступах часто 
зверталося до теми патріотизму і героїзму тих, хто нині зі зброєю в 
руках захищає суверенітет і незалежність України.  

Регіональні політичні еліти часто сприяють зростанню поляр-
них і конфліктних ідентичностей. Розглянемо це на прикладі 
процесів декомунізації в області та містах Сумщини. Початок 
процесам декомунізації був закладений ще у серпні 1991 р. Після 
поразки ДКНС співзасновник Народного Руху України в Сумській 
області, депутат обласної ради І скликання, ідеолог декомунізації 
органів влади міста Суми після падіння ДКНС СРСР В. Казбан 
виніс на сесію міської ради проєкт двох рішень. Перше – про 
повернення вулиці Леніна первісної назви – Петропавліської, 
ухвалили; друге – про знесення пам’ятника Леніну перед будин-
ком міської ради, не затвердили. Однак у вересні 1991 р. було 
ухвалено дуже важливе рішення «Про департизацію органів та 
установ, які розташовані на території міста Суми». Депутати 
особисто відвезли документ в обласні управління МВС та КДБ, які 
організували швидку ліквідацію парткомітетів у структурі всіх 
міських установ. 

Упродовж наступних років питання декомунізації, зокрема 
знесення пам’ятників Леніну, не перебували у центрі уваги пред-
ставників регіональної політичної еліти. Нова політика пам’яті 
                                                            

530 На Лебединщині відбулась презентація книги «Герої нашого часу». URL:  
http://www.lbd.sm.gov.ua/index.php/uk/8-novini/8071-na-lebedinshchini-vidbulas-
prezentatsiya-knigi-geroji-nashogo-chasu 
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Президента В. Ющенка винесла це питання на порядок денний. На 
Сумщині, як і в інших областях України, розпочався демонтаж 
пам’ятників Леніну: Недригайлів (26.10.2007), Миколаївка 
Білопільського району (30.03.2008), Суми (18.11.2008), Терни 
Недригалівського району (09.03.2009), Буринь (22.04.2010), 
Охтирка (15.03.2013). 

 Сумська міська рада на сесії 27 лютого 2013 р. більшістю 
голосів підтримала пропозицію міського голови про знесення в 
місті всіх пам’ятників Леніну. За пропозицію проголосували 43 з 
75 депутатів міськради531. Міський голова Сум Г. Мінаєв виступав 
за створення Музею радянського минулого в Україні й одночасну 
ліквідацію радянських пам’ятників у країні. 

  Нова фаза у «війні за пам’ятники» розпочалася із подіями у 
північно-східній частині України: 15 лютого 2013 р. за ініціативи й 
активної участі представників ВО «Свобода» був знесений 
пам’ятник Леніну в Охтирці Сумської області532. На початку 
2016 р. голова ОДА видав розпорядження «Про реалізацію Закону 
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) режимів в Україні в Сумській області», 
яким були затверджені відповідні заходи на території області. 
Розпорядженням міського голови Сум О. Лисенка 19 лютого 
2016 р., дотримуючись термінів закону, було перейменовано 53 
вулиці, 3 проїзди, 4 сквери та 25 провулків533. На сесії Сумської 
міської ради наприкінці лютого 2016 р. під час оголошення 
депутатського запиту стосовно перейменування вулиць у Сумах 
депутат Ю. Перепека вручив сумському міському голові 
О. Лисенку металеву відзнаку з написом «Шкідник року»534, де-

                                                            
531 Сумські депутати підтримали знесення всіх Ленінів у місті. URL:  

http://www.istpravda.com.ua/short/2013/02/27/114551/ 
532 Гайдай О. «Кам’яний гість: пам’ятники Леніну в Центральній Україні». 

URL:  http://uamoderna.com/demontazh-pamyati/gaidai-lenin-monuments 
533 Пристрасті за декомунізацією. URL:  https://www.unian.ua/society/ 

1363662-pristrasti-za-dekomunizatsieyu.html 
534 Акіменко А. У Сумах колишні регіонали ініціювали збір підписів проти 

перейменування вулиць. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/010316-u-sumah-
kolyshni-regionaly-iniciyuvaly-zbir-pidpysiv-proty-pereymenuvannya-vulyc 
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монструючи таким чином спротив декомунізації. У травні 2016 р. 
були підписані кілька розпоряджень щодо перейменування 
населених пунктів у області та об’єктів топоніміки в Сумах. Були 
змінені назви 85 топонімів – вулиць та провулків, проїздів та 
скверів міста Сум. «Сумська область, як і вся Україна, має 
позбутися комуністичних символів. На карті не буде жодних 
ленінських або кіровських сіл, вулиць Леніна. Не буде жодних 
монументів комуністичним окупантам і державним терористам. 
Час тоталітарних режимів іде в минуле»535. 

Однак єдності і одностайності у питаннях декомунізації серед 
представників регіональної еліти Сумщини не було. Депутати 
міської ради Ігор та Юрій Перепек, екс-регіонали (нині члени 
Політичної Партії «Опозиційний блок») ініціювали на початку 
березня 2016 р. в Сумах акцію щодо збору підписів проти 
перейменування вулиць у межах закону про декомунізацію536, 
поширюючи антиукраїнські коментарі про «безпідставну декому-
нізацію» та «утиски» щодо російськомовного населення537. Це 
давало ґрунт для їх активного цитування проросійськими ЗМІ 
самопроголошених «ДНР» та «ЛНР». У місті Суми проросійські 
громадські організації «Союз русского народа», БФ «Вічний 
вогонь», «Русский культурный центр», «Помни имя свое», «Орга-
низация юных резведчиков Сумщины» також чинили спротив і 
здійснювали акції проти декомунізації. Активісти патріотичних 
організацій Сумщини вимагали перевірки фактів сепаратизму, 
називаючи спротив декомунізації – «латентним сепаратизмом», 

                                                            
535 Худякова О. Декомунізація в Україні майже завершена: що обіцяли 

політики. URL:  https://www.slovoidilo.ua/2018/02/12/stattja/suspilstvo/ 
dekomunizacziya-ukrayini-majzhe-zavershena-obicyaly-polityky 

536 Акіменко А. На Сумщині громадські активісти вимагають перевірити 
виявлені ними факти сепаратизму. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/150316-na-
sumshchyni-gromadski-aktyvisty-vymagayut-pereviryty-vyyavleni-nymy-fakty-
separatyzmu 

537 Акіменко А. У Сумах колишні регіонали ініціювали збір підписів проти 
перейменування вулиць. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/010316-u-sumah-
kolyshni-regionaly-iniciyuvaly-zbir-pidpysiv-proty-pereymenuvannya-vulyc 
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«ментальною боротьбою», спробою втримати останній форпост 
«русского мира»538. 

На бік противників декомунізації стали представники судової 
гілки влади. Зокрема, Зарічний районний суд у Сумах зупинив дію 
розпорядження міського голови про перейменування вулиць у 
рамках декомунізації згідно з адміністративним позовом депутата 
Сумської міської ради від Політичної Партії «Опозиційний блок» 
Ю. Перепека до сумського міського голови про визнання проти-
правним і не чинним розпорядження про перейменування 
топонімів міста та стягнення моральної шкоди539. На сайті 
Політичної Партії «Опозиційний блок» оприлюднили схвальну 
оцінку рішення сумського суду. Не чекаючи рішення чергового 
засідання суду, призначеного на 4 червня 2016 р., голова Сумської 
ОДА М. Клочко у рамках повноважень, які йому надано згідно з 
Законом про декомунізацію, 19 травня повторно перейменував 83 
топоніми в Сумах540, продублювавши розпорядження міського 
голови Сум О. Лисенка від 19 лютого. Тобто, можемо конста-
тувати, що на рівні регіональних еліт спостерігався конфлікт 
ідентичностей. 

У контексті реалізації закону про декомунізацію досить 
неоднозначним було рішення міського голови Конотопа, учасника 
АТО, члена Всеукраїнського об’єднання «Свобода» А. Семеніхіна 
про перейменування однієї вулиці та трьох провулків міста 
Конотопа, названі ім’ям М. Щорса, на честь О. Музичка, відомого 
також як Сашко Білий541, який був координатором Правого 
сектору у Західній Україні і загинув 24 березня 2014 р., здійсню-
ючи опір правоохоронцям під час затримання за підозрою у 
причетності до організованої злочинної групи. І незважаючи на те, 
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перейменування вулиць. URL: https://day.kyiv.ua/uk/news/010316-u-sumah-
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539 Суд у Сумах зупинив декомунізацію вулиць через позов депутата 
«Опоблоку». URL:  https://www.radiosvoboda.org/a/news/27721423.html  

540 Пристрасті за декомунізацією. URL: https://www.unian.ua/society/1363662-
pristrasti-za-dekomunizatsieyu.html 

541 Там само. 
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що після місяця дебатів депутати проголосували одностайно, 
ставлення жителів до постаті О. Музичка залишається супереч-
ливим542. Власне, це є свідченням конфлікту ідентичності 
регіональної еліти і громади. 

Конструювання ідентичностей регіональних політичних еліт 
відбувається за допомогою релігійного чинника чи/або політизації 
релігії. Очільники області тісно співпрацювали з релігійними 
організаціями, залучаючи представників церков до участі у 
світських заходах та апелюючи у своїх промовах до Бога. 
Сумщина була лідером у проведенні молитовних сніданків, що 
слугували об’єднанню політиків з різних політичних таборів 
навколо спільних цінностей. Політична та релігійна еліта області 
закликала до єдності та підтримки суспільної злагоди заради 
європейського майбутнього держави та регіону543. У той же час 
представники церков тісно співпрацювали з обласною владою, яка 
досить часто у своїх меседжах згадувала Бога. Підтвердженням 
тісної співпраці церковної і світської влади були щотижневі 
катехитичні бесіди в Сумах, у будівлі обласної ради та 
телепрограма «Бесіди з владикою», а також з керівництвом Сум та 
інших міст і сіл Сумської єпархії.  

Водночас, певні труднощі вбачав єпископ Сумський і Охтир-
ський Євлогій (УПЦ МП) у взаєминах з обласною державною 
адміністрацією, наголошуючи, що заступник голови ОДА, який 
курирував релігійні питання, був главою молодіжного націона-
лістичного конгресу, що, напевно, і обумовлювало його симпатії 
до прихильників Філарета544. Єпископ зазначав, що «ми прагнемо 
підтримувати відносини з усіма політичними партіями та силами, 
метою діяльності яких є процвітання України»545, і стверджував, 

                                                            
542 Пристрасті за декомунізацією. URL: https://www.unian.ua/society/1363662-

pristrasti-za-dekomunizatsieyu.html 
543 Молитовний сніданок організували на Сумщині. URL: 

http://sts.sumy.ua/publication/molitovniy-snidanok-organizuvali-na-sumshhini.html 
544 Дмитрук А. Сумська єпархія: дві сторони однієї медалі. Інтерв’ю. URL:  

https://www.religion.in.ua/main/954-sumska-yeparxiya-dvi-storoni-odniyeyi-medali.html 
545 Там само. 
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що «у співпраці з політичними силами ми виходимо з посилу, що 
розколу України допускати ні в якому разі не можна»546.  

Натомість, єпископ Сумський і Охтирський Мефодій (УПЦ КП) 
зазначав, що «ми не створюємо ніяких приводів для напруженості, 
бо ми не переслідуємо політичні цілі». Метою був «розвиток і 
відродження духовної спадщини», тому «ми повинні відроджувати 
славні традиції історичного минулого, адже Сумщина уславлена 
такими містами, як Глухів, Батурин, Путивль, Ромни, Конотоп та 
інші». Тобто, цілі і цінності церков Московського патріархату та 
Української православної церкви Київського патріархату різні. А 
відповідно, різними були пріоритети, які сповідували представ-
ники регіональної політичної еліти, парафіяни різних церков. 

Сучасні теорії еліт акцентують увагу на таких ціннісних 
аспектах еліти, як «конвертація елітами своєї влади у власність», 
«зворотний процес перетворення власності у владу». Тому 
цінність влади була завжди базовою цінністю, яка визначала 
своєрідність духовного підґрунтя еліти як особливої соціальної 
групи. Кланово-корпоративний розподіл влади досить успішно 
працював у Сумській області з кінця 1990-х рр. «Такий розподіл не 
має жодного відношення до демократичних принципів форму-
вання влади, що передбачають розподіл влади за результатами 
виборів відповідно до партійно-політичних принципів. В Україні 
все вирішується між замаскованими під партійну обкладинку 
корпоративними мегагрупами»547.  

Регіональна політична еліта Сумщини – це та частина гро-
мади, у якої прагнення влади, причому влади максимальної, у 
певних випадках, можливо й абсолютної, були домінантою у її 
ціннісних орієнтаціях: «Ми маємо бути першими! Ми можемо 
бути інколи і останніми – це життя, але амбіція бути першим має 
бути. Амбіції зробити швидше хоч на день те, що ти можеш 
зробити, має бути! Повільність і бажання бути десь в серединці 

                                                            
546 Дмитрук А. Сумська єпархія: дві сторони однієї медалі. Інтерв’ю. URL:  

https://www.religion.in.ua/main/954-sumska-yeparxiya-dvi-storoni-odniyeyi-medali.html 
547 Хоруженко О. Новий сумський міський голова: вибори без вибору. URL: 

https://polityka.in.ua/tomenko/content.php?id=pc03-2003-05 
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мені не подобається. Думка „Ми є кращі!ˮ має в нас сидіти. 
Вона повинна врости, пустити коріння і давати плоди. Ми є 
кращі!»548 (П. Качур); «Я владний, але в рамках закону. Я люблю 
справедливість і люблю правду»549 (В. Щербань); «Ми маємо 
єдину владну команду, і з усіма я спілкуюсь як з однодумцями, а 
також маю дружні стосунки»550 (Ю. Чмирь).  

Бажання влади, намагання утримати її будь-якою ціною 
досить яскраво демонстрували біографії представників регіо-
нальної політичної еліти. Зокрема, А. Єпіфанов, очоливши міський 
виконком Сумської ради (січень 1989 – січень 1992) та виконком 
Сумської міської ради, упродовж січня 1992 –1995 рр.); був 
Представником Президента в Сумській області з 23 березня 1992 
р. по 31.03. 1995; у липні 1995 р. став першим головою Сумської 
ОДА (6.07.1995 – 08.05.1998), був обраний ІІІ головою обласної 
ради (06.07.1994–22.06.1999), певний час поєднуючи посади 
очільника виконавчої і представницької влади. У 2006 та 2010 рр. 
обирався депутатом Сумської обласної ради. У 2015 р. балотувався 
на посаду міського голови Сум. Шлях від секретаря міської ради 
Сум до голови Сумської ОДА пройшов М. Клочко. Постійно у 
сумській владі перебував В. Токар, який очолював Сумську 
обласну раду у 2009–2010 рр., і знову – з 2016 р. При цьому зазна-
чав, що «керівник обласного парламенту – це не цар. Він один із 
депутатів, координатор усіх думок, ідей і рішень регіональних 
обранців, які вони доводять до голови. І я такий же депутат, як і 63 
мої колеги»551. Очільники області позиціонували себе як людей 

                                                            
548 Касаткина А. Павло Качур: «Амбіція бути першим має бути!». URL: 

http://rama.com.ua/pavlo-kachur-ambitsiya-buti-pershim-maye-buti/ 
549 Владимир Щербань: «Через год после взрыва на стадионе «Шахтер» 

Ахметов предлагал мне забрать команду себе». URL: https://www.pravda. 
com.ua/rus/articles/2006/11/7/4408125/ 

550Литовченко Д. Юрій Чмирь: «Завдання – реалізація президентських 
програм». URL: http://www.vsisumy.com/archive/panorama/604/yuriy-chmir-
zavdannya-realizaciya-prezidentskih-programquot  

551 Володимир Токар, голова Сумської обласної ради. URL: 
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2187968-volodimir-tokar-golova-
sumskoi-oblasnoi-radi.html 
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президента: «Я – солдат армії президента»552 (В. Щербань); «одне з 
головних завдань, які ставить президент перед нами, – це бути 
поруч з людьми, бути прозорою владою, владою, яка не боїться 
говорити людям правду» (Ю. Чмирь)553. 

Про цінності регіональної еліти Сумської області досить 
красномовно свідчив обласний конкурс творчих робіт серед 
школярів (такий собі передвиборчий креатив), ініційований 
обласною владою, яка була майже повністю представлена 
«партією влади» – ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ, у межах якого дітей 
змушували писати про здобутки влади за 2010–2012 рр. У 3–4 
класах діти писали аудіювання, в 5–8 – докладний переказ, 9–11 
класах – твір-роздум на тему «Я пишаюся новою Сумщиною!». 
Аргументувати свої думки школярі мали прикладами досягнень 
Сумської області у всіх сферах життєдіяльності за 2010–2012 рр. 
Був також запропонований тест, одне з питань якого звучало так: 
«Хто є ініціатором відновлення промисловості Сумщини?». І 
пропонувалися варіанти відповідей: 1. Г. Мінаєв, 2. Ю. Чмирь, 
3. Г. Дашутін554. Тобто, влада, маніпулюючи школярами, створю-
вала собі позитивний імідж. 

Однак страх втратити позитивний імідж не став перешкодою 
для засновника концерну «Укрросметал» Г. Дашутіна, який, 
програвши на парламентських виборах 2012 р. в одномандатному 
окрузі № 162, почав забирати в дітей оргтехніку, яку «подарував» 
його благодійний фонд «Благовіст» під час виборчої кампанії555. 
Про мораль у політиці тут, на жаль, не йдеться. 

Відмінною рисою регіональної політичної еліти було 
прагнення до наживи будь-якими засобами. Корупційні скандали, 

                                                            
552 Щербань Владимир. URL: https://file.liga.net/persons/vladimir-sherban  
553 Кудлай Е. Яговдик пообещал правду. URL: http://www.dancor.sumy.ua/ 

articles/politics/118047 
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переділ власності, протиправні дії, хабарі, кримінальні справи – це 
те, що також є невід’ємними складовими у діяльності регіональних 
еліт. Упродовж п’яти років перебування В. Щербаня на посаді 
голови Сумської ОДА в області відбувся значний переділ 
власності, і кілька десятків підприємств регіону перейшли під 
контроль осіб, що вважалися близькими до очільника556. У екс-
глави Сумської облдержадміністрації Ю. Чмиря під час обшуків 
знайшли 1 мільйон 180 тисяч доларів, замість задекларованих ним 
572 тисяч доларів, а також 14 київських квартир у його доньки557. 
У жовтні 2019 р. донька Ю. Чмиря Єлизавета стала власницею ще 
21 квартири загальною площею понад 600 квадратних метрів. Усю 
нову нерухомість вона зареєструвала одним днем – 22 жовтня558. 

Явище корупції було характерне для діяльності еліт. Міський 
голова Сум О. Лисенко у 2018 р. збільшив премії до 300% собі та 
своїм підлеглим. Зарічний райсуд визнав – це адміністративним 
правопорушенням, пов’язаним з корупцією. Очільник міста, 
будучи належним чином обізнаним із положеннями антикоруп-
ційного законодавства, публічно не повідомив колегіальний 
орган – Сумську міськраду – про конфлікт інтересів під час 
голосування за збільшення собі грошової премії до 300%559. За 
даними Національного агентства з питань запобігання корупції 
(далі – НАЗК) міський голова Сум О. Лисенко на власний розсуд 
та бачення оцінював особистий внесок у результати роботи та 
упродовж 7 місяців встановлював самому собі премії у розмірі 
65%–270% до суми свого посадового окладу, надбавок та 

                                                            
556 Щербань поставив Суми на вуха. URL: https://www.obozrevatel.com/ 

news/2006/ 11/9/144205.htm 
557 В екс-заступника глави АП знайшли мільйон доларів готівки. URL: 
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доплат560. НАЗК спрямувало до суду 14 адміністративних 
протоколів, складених на міського голову Сум О. Лисенка за 
порушення Закону «Про запобігання корупції»561. У декларації 
очільника Сумської ОДА М. Клочка, поданій ним 29.03.2017 р. за 
2016 р., активи у 10 разів перевищували доходи562. У грудні 2018 р. 
він отримав зарплату у розмірі 150 тис. грн, тоді як за попередній 
рік отримав 234 тис грн. При цьому він проголошував: «Нам слід 
робити так, щоб кожен сумчанин хотів жити в своїй області. 
Змінити треба пріоритети і, в першу чергу, підтримати малий і 
середній бізнес, нормальне ставлення до людей. Щоб обласна 
влада взяла відповідальність за комфортне життя населення і була 
відкритою для жителів Сумщини»563. Тобто, декларуючи ком-
фортне життя для населення області, еліта турбувалася, насам-
перед, про своє матеріальне забезпечення. Усі ці факти були 
свідченням ціннісної кризи, моральної деградації еліти. 

 Подвійні стандарти присутні у політичній практиці регіональної 
політичної еліти. Так, начальник управління Держпродспоживслужби 
Сумської області В. Моісеєнко отримав паспорт громадянина 
Російської Федерації в окупованому Севастополі 19 червня 
2014 р., тобто вже після анексії Криму. Понад те, В. Моісеєнко 
залишався працювати в Криму до 2015 р., а у 2016 р. був 
призначений радником голови Сумської облдержадміністрації564. 

Інший випадок, пов’язаний з позицією одного із заступників 
Сумського міського голови М. Галицького, який напередодні 
проведення «маршу рівності» на підтримку ЛГБТ-спільноти у 
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отримав у Криму після анексії. URL:  https://www.radiosvoboda.org/a/news-
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своєму Facebook написав, що хотів би бачити таких осіб у 
концтаборах565. За фактом таких висловлювань 23 червня 2019 р. 
розпочато кримінальне провадження. 

 Депутати Сумської обласної ради у квітні 2018 р. виступили 
проти секс-меншин, за збереження чинної редакції статті 51 
Конституції України, в якій декларувалося, що шлюб ґрунтується 
на згоді чоловіка і жінки, пропонували виключити 
словосполучення «сексуальна орієнтація» і «гендерна ідентич-
ність» з Кодексу законів про працю та інших законів і 
законопроєктів, заборонити пропаганду різних видів девіантної 
статевої поведінки, в тому числі «марші рівності», «гей-паради». 
«За» таке рішення проголосували 48 депутатів з 56 присутніх на 
сесії566. «Проти» проголосував лише один депутат з фракції 
Радикальної партії Олега Ляшка, не голосували 7 депутатів.  

Таким чином, ми можемо говорити про «ціннісний дефіцит», 
«ціннісну кризу», відсутність моральних цінностей чи «розми-
тість» ціннісних орієнтирів регіональної політичної еліти 
Сумщина. Тому потреба певної системи цінностей була надто 
важливою для еліти, щоб зберегти й утримати владу, а також 
фундаментом чи смислоутворюючим компонентом ідентичностей. 

Підсумовуючи, зазначимо, що регіональна політична еліта 
виступала творцем цінностей і смислів у політиці регіону та 
відігравала значну роль у формуванні ціннісних орієнтацій, 
ідеологічних уподобань, поглядів і установок на будь-які політичні 
події, явища і процеси. 

Більшість представників регіональної політичної еліти Сум-
щини були носіями матеріальних цінностей і декларувала пріоритет 
цінностей патерналізму, співпраці і демократії. Виявом політичної 
ідентичності виступав набір цінностей, принципів та мотивацій, які 

                                                            
565 Коріновська А. Заступник міськголови Сум хоче, аби учасники ЛГБТ-

маршу були в концтаборах. Прокуратура відкрила провадження. URL: 
https://hromadske.ua/posts/zastupnik-miskgolovi-sum-hoche-abi-uchasniki-lgbt-
marshu-buli-v-konctaborah-prokuratura-vidkrila-provadzhennya  

566 Депутати облради виступили проти секс-меншин. URL:  
http://sumy.today/deputaty-oblrady-vystupyly-proty-seks-menshyn 
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представники регіональної політичної еліти визнають базисним для 
своєї політичної групи. Регіональна політична еліта Сумщини була 
носієм ідей і цінностей, які характеризувалися регіональною 
ідентичністю, регіональними інтересами та цінностями, спільною 
історією. Маркерами ідентичностей для регіональної політичної 
еліти Сумщини були Україна як батьківщина; Сумщина як регіон, 
яким вона керує, діловий центр, місце проживання; державні свята 
як механізми символічної репрезентації; історична пам’ять, історія 
регіону та історія козацтва. 

Представники регіональної політичної еліти Сумщини 
демонстрували прихильність загальноукраїнським цінностям через 
офіційні документи області – стратегії, програми; обласні доку-
менти – розпорядження, рішення, постанови; у виступах, офіцій-
них виступах, інтерв’ю. Спостерігалося переважання загально-
української самоідентифікації регіональної політичної еліти над 
регіональною; європейської ідентичності над проросійською. 

Ціннісне наповнення політичних ідентичностей регіональної 
політичної еліти формувалося, зокрема, навколо ідеологем полі-
тичних партій. Належність до політичної партії обумовлює 
прийняття її цінностей і заперечення цінностей інших партій. 

Декларуючи, з одного боку, відданість незалежності Україн-
ської держави, державному суверенітету, територіальній ціліс-
ності, з іншого – представники регіональної політичної еліти 
Сумщини зловживали владою. 

У виступах, заявах, інтерв’ю та меседжах представники 
регіональної політичної еліти Сумщини у переважній більшості 
ситуацій акцент робили на бажаних цінностях, а не характерних 
для них особисто. 

Політичні орієнтації еліт не виключали ймовірності руху в 
різних, іноді й протилежних напрямах. Спостерігалася ціннісна 
криза та моральна деградація, відсутність моральних цінностей 
серед представників регіональної політичної еліти. Ціннісні 
устремління регіональної політичної еліти Сумщини сконцентро-
вані були на утриманні влади, власності і багатства. 
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