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еліти, зокрема у таких аграрних регіонах як Вінницька область, мають значно менші ресурси 

і, відповідно, менші можливості. Крім того, політики-популісти у регіонах використовують 

однакові механізми впливу на виборців, які у кожному окремому випадку визначаються 

особливостями соціально-економічного розвитку регіону та притаманними саме йому 

культурними, етнічними та релігійними чинниками. 

У політичному просторі Вінниччини тривалий час домінувала так звана «партія 

вінничан» – надполітична структура, створена за клановим принципом. Виникло це 

політико-економічне утворення на початку 2000-х рр., коли після майже десятиліття 

перманентного протистояння між міською і обласною владою, остання змогла домогтися 

обрання головою вінницької міської ради своєї людини – В. Ваховського. Позиції «партії» 

ще більше посилились після обрання «мером» міста О. Домбровського у 2002 р., та 

успішного долучення «вінничан» до Помаранчевої революції на боці В. Ющенка. 

Ключовими фігурами у «партії» за весь час її існування були П. Порошенко, Ю. Іванов 

(голова Вінницької ОДА у 1999–2002 рр., голова Вінницької обласної ради у 2002–2006 рр.), 

О. Домбровський (міський голова Вінниці у 2002–2005 рр., голова Вінницької ОДА у 2005–

2010 рр., народний депутат України 2012–2019 рр.), Г. Заболотний (заступник, перший 

заступник Вінницької ОДА у 1998–2006 рр., голова Вінницької обласної ради у 2006–

2010 рр., народний депутат України 2012–2019 рр.), В. Гройсман (в.о. голови, голова 

Вінницької міської ради у 2005–2014 рр., Голова Верховної Ради України у 2014–2016 рр. 

прем’єр-міністр України 2016–2019 рр., та його оточення (В. Коровій, брати Ткачуки, 

С. Моргунов) та ін. Важливою ознакою цієї політико-економічної групи були масштабне 

використання популізму та здатність «перефарбовуватися в усі можливі кольори політичних 

партій» з метою збереження влади [3]. Голова обласного штабу БЮТ Г. Філіпчук у липні 

2007 р. характеризував «партію вінничан» як «суто вінницький хитрий чиновницький 

винахід, коли більшість керівників в області та районах через демагогію та популізм 

уникають відповідальності перед виборцями … і при кожних виборах переходять з одного 

владного крісла в інше» [6]. 

Активне використання популістських методів стало можливим завдяки концентрації у 

руках представників «партії вінничан» критичної маси місцевих ЗМІ. Станом на 2016 р. 

найбільше медіа-ресурсів області контролювалися нинішнім прем’єр-міністром України 

В. Гройсманом, а також чинним головою Вінницької міської ради С. Моргуновим (газети 

«Місто», «Вінницькі реалії», «Вінницька газета», телеканал «Віта», інтерент-ресурси 

«Винница.info», «0432.ua», «Моя Вінниця» (myvin.com.ua) та ін.) [4]. Значну частину 

місцевих медіа-ресурсів контролювали провладні депутати. Наприклад, сайт «Vinnitsa Life» 

(vinnlife.com), «Немирівський вісник», «Оратівстький вісник», Іллінецький вісник», 

«Погребищенськтий вісник», «Липовецький вісник» належать депутату від БПП Р. Демчаку; 

сайт I Like News належить братам Геннадію та Ігорю Ткачукам; сайт «ВінницяОК» – 

народному депутату від БПП О. Домбровському [4]. Низку інтернет-ресурсів контролюють 

колишні «регіонали». Так, за даними Вінницької агенції журналістських розслідувань та 

сайту VLASNO.info В. Продивусу належать «Тарасова правда», «ОРД», «Компромат 

Украины и России», С. Татусяку – Інформаційна Вінниччина (iVin), Г. Калетнику – «Свобода 

слова в Україні» [4]. 

Загальновизнаною є теза про те, що популізм ґрунтується на тяжінні людських мас до 

простого пояснення складних речей, а політична суть популізму полягає у надані простих 

відповідей на складні питання. Чудовим прикладом реалізації цієї тези була спроба 

Вінницької міської ради очолити боротьбу проти популізму у всеукраїнському масштабі, 

коли наприкінці серпня 2016 р. з ініціативи депутата від партії «Вінницька європейська 

стратегія» С. Бессолова депутати прийняли рішення «Про звернення Вінницької міської ради 

до політичних партій і об’єднань України», в якому ініціювали запровадження «Мораторію 

на популізм» [5]. Позитивних відгуків на цю пропозицію нам виявити не вдалося. А голова 
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фракції ВО «Свобода» у Черкаській міській раді А. Куча на своїй сторінці у Facebook 

написав: «Більшого популізму, ніж рішення Вінницької міської ради, я ще не бачив» [2]. 

Ознаки, за якими ми визначаємо це звернення як популістське, наступні: 1. у 

документі немає визначення ознак популізму (перед голосуванням депутат міськради від 

фракції «Батьківщина» Г. Давиденко запропонувала зафіксувати їх, і навіть заявила що 

«запропоноване питання якраз є прикладом такого популізму», але її пропозиція залишилася 

без розгляду) [13]; 2) відсутні будь-які санкції за використання популізму, що відразу 

поставило під сумнів ймовірність дотримання депутатами цього рішення. 

Особливо активно до засобів популізму вдавалися регіональні політики напередодні 

парламентських виборів, зокрема загальновживаною стала практика трансляції щедрих 

передвиборчих обіцянок, на виконання яких не було належних ресурсів, або які не планувалося 

виконувати. Так, перед парламентськими виборами 2015 р. однією з найбільш поширених 

тем виборчих програмах вінницьких мажоритарників О. Домбровського, П. Юрчишина, 

І. Мельничука, О. Порошенка, М. Кучера було питання національної безпеки та оборони, 

зокрема, й у частині соціального захисту учасників АТО. Втім, у підсумку за відповідні 

законопроекти згадані депутати не голосували, або були відсутні у сесійній залі під час їх 

прийняття [8]. Схожа ситуація склалася і з обіцянками у сфері економіки, державних 

фінансів та реформи податкової системи. Зокрема, свої обіцянки не поспішали виконувати 

народні депутати України Р. Демчак та О. Порошенко, які, наприклад, не голосували за 

проекти законів про внесення змін до Податкового кодексу тощо [8]. 

Зважаючи на те, що популізм є невід’ємним елементом патерналістської концепції 

відносин влади і суспільства, місцеві еліти Вінниччини регулярно використовували його в 

інтересах центральної влади у межах існуючої системи неопатримоніальних зв’язків. 

Наприклад, наприкінці 2015 р., одразу після візиту у Вінницю голови Верховної Ради 

України В. Гройсмана, та його у відкритті новорічної ялинки Вінницька міська рада заявила, 

що вважає «аморальним і неприпустимим зниження соціальних стандартів під час гострої 

соціально-економічної кризи в умовах війни» та звернулася до Кабінету Міністрів та 

Верховної Ради України з вимогою не скасовувати безкоштовний проїзд та зменшити тарифи 

на газ. І хоч ця звернення не мало наслідків, його поява пов’язувалась народними масами із 

візитом В. Гройсмана і мала позитивно відбитись на його рейтингу [7]. 

За визначенням Ф. Шміттера популізм є політичною ідеологією, відповідно до якої 

«суспільство поділене на дві однорідні й антагоністичні групи – «чистий народ» та 

«корумповані еліти», а політика має виражати загальну волю народу [1, p. 5]. У своїй 

діяльності політичні еліти Вінниччини активно використовували технологію 

протиставлення «народу» і «еліти» з метою творення образу ворогів зі своїх політичних 

опонентів. При цьому це протиставлення часто супроводжувалося нагнітанням гніву з метою 

зниження критичності сприйняття. Прикладом використання цієї технології є розміщення 

24 вересня 2015 р. обласним осередком Всеукраїнського об’єднання «Свобода» «стовпа 

ганьби» у Вінниці на Майдані Небесної Сотні. На «стовпі ганьби» були розвішені фотографії 

народних депутатів України від Вінниччини, які голосували за внесення змін до Конституції 

України в частині децентралізації влади. Під кожною фотографією вказувалося прізвище 

нардепа та його виборчий округ та містився підпис: «Зрадив Україну. Голосував за 

надиктовані Путіним зміни до української Конституції» [10]. 

Досить активно кандидати у депутати до обласної і Верховної Ради на Вінниччині 

використовувати позиціонування себе, як «свого», що виявлялося у демонстрації близькості 

до проблем «простого народу» (наприклад кандидат у народні депутати України 

П. Юрчишин на своїх агітаційних листівках розміщував «Розклад руху електропоїздів з 

Козятина на Вінницю» та графік руху автобуса «Вінниця–Козятин»; передвиборча агітація 

І. Зубка містила поради щодо сортування сміття, а В. Чернія – поради «Господарникам у 

допомогу» – міри ваги продуктів харчування в різних мірах об’єму [9].  
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Доволі часто депутати місцевих рад використовували таку популістську тактику, як 

акцентування уваги на незначних, але конкретних своїх досягненнях, зокрема активно її 

застосовувала депутат Вінницької обласної ради, співвласниця однієї з найвпливовіших 

обласних ЗМІ – газети «33-й канал» Т. Редько [12]. 

Окремо варто згадати і використання місцевими політиками питання гендерної 

рівності з метою отримання політичних дивідендів. Наприклад, у лютому 2015 р. депутати 

Вінницької обласної ради Л. Щербаківська, Л. Мороз та Н. Солейко (фракція ВО 

«Батьківщина») підтримали ініціативу громадської організації «Відкрите суспільство» щодо 

створення в обласній раді Міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» та виділення у 

раді 35 % квота для жінок [11]. 

Отже, регіональна політична еліта Вінниччини у своїй діяльності активно 

використовувала популістські методи взаємодії із населенням/виборцями, зокрема такі як: 

маніпулювання громадською думкою; «флірт» з виборцем; пропозиція простих відповідей на 

складні питання; наголошення на малих, але конкретних справах; «просування» 

патерналістської концепції відносин влади і суспільства; протиставлення «народу» і «еліти»; 

творення образу ворогів зі своїх політичних опонентів; демонстрація турботи про «простого 

громадянина» тощо. Стратегія регіональної еліти була дуже простою: отримати найбільший 

рівень підтримки не зважаючи на наявні можливості і не думаючи про наслідки. При цьому 

відсутність чітких ідеологічних пріоритетів (що також є однією із ключових ознак 

популізму) у дискурсі політиків Вінниччини ставили і надалі ставлять під сумнів подальший 

соціально-економічний розвиток регіону. 
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24 травня 2019 року в рамках проекту «РЯБІВСЬКІ ЧИТАННЯ» відбулась науково-

практична конференція на тему “Популізм і громадянське суспільство: межі перетину”. 

Організаторами конференції виступили кафедра політології Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» та Інститут громадянської освіти імені Сергія Рябова 

НаУКМА за підтримки Школи політичної аналітики НаУКМА, ГО «NPG: New Political 

Generation», Фонду «Освіта для демократії», Асоціації студентів-політологів Києво-

Могилянської академії. 

Конференція мала на меті максимально усебічний, неупереджений науковий дискурс, 

що допоможе ґрунтовному осмисленню сучасних тенденцій популізму та їх подальшому 

впливу. Чим насправді є популізм – видом комунікації політика з електоратом, «тонкою 

ідеологією», формою політики  - обговорювали учасники конференції на дискусійних панелях: 

теоретичній, експертній та студентській. Важливим аспектом обговорення стало 

питання впливу популізму на громадянське суспільство та з’ясування можливих механізмів 

протидії останнього. Серед учасників конференції – відомі науковці, політологи та 

політтехнологи, експерти та зацікавлене студентство.  

До уваги читачів – тези виступів учасників конференції. Матеріали подані у 

авторській редакції. 

 

 

 

 

Популізм і громадянське суспільство: межі перетину. Тези виступів наукової 

конференції (24 берез. 2019 р.) / [за заг. ред. Л. Й. Зубрицької]. –– 45 с. 
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