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ВПЛИВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРІВ 2014 РОКУ  

НА КОНФІГУРАЦІЮ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

У статті аналізуються парламентські вибори в Україні 2014 року. Робиться 

акцент на впливовості політичних партій у регіонах України: Сході, Заході, Центрі, 

Півдні, Донбасі. Характеризується формат партійної системи України за 

результатами парламентських виборів 2014 року. Робиться висновок, що партійна 

система України функціонує на принципах системи поміркованого плюралізму, маючи 

при цьому двоблокову конфігурацію.  

Ключові слова: партійна система, парламентські вибори 2014, формат партійної 

системи, ефективна кількість партій, неусталеність електоральних уподобань, 

політична партія. 

 

Манайло-Приходько Р. Ю. Влияние парламентских выборов 2014 года на 

конфигурацию партийной системы Украины. 

В статье анализируются парламентские выборы в Украине 2014 года. 

Исследуется влиятельность политических партий в регионах Украины: Востоке, 

Западе, Центре, Юге, Донбассе. Характеризируется формат партийной системы 

Украины за результатами парламентских выборов 2014 года. Делается вывод, что 

партийная система Украины функционирует на принципах системы умеренного 

плюрализма, имея при этом двублоковую конфигурацию. 

Ключевые слова: партийная система, парламентские выборы 2014, формат 

партийной системы, эффективное количество партий, неустойчивость 

электоральных предпочтений, политическая партия. 

 

Manaylo-Prykhodko R. Y. The influence of parliamentary elections in 2014 on the 

configuration of the party system of Ukraine. 

In the article the impact of the parliamentary elections in 2014 on the configuration of 

the party system in Ukraine is analyzed. The research of the electoral processes and party 

systems is one of the important directions of domestic political science.  

The author emphasizes, that revolution events in Kiev changed the positioning of the 

parties and political forces before the elections. First, «Partia Regioniv» did not participate 

in the elections. The rating of its nearest satellite, the Communist Party, also significantly 

decreased. Those forces, which were represented by «Partia Regioniv», reshaped in a 

political party (PP) «Oppositsionniy block». Secondly, one of the consequences of the 

Revolution of Dignity was the formation of new political structures: PP «Petro Poroshenko’s 

Block» (with this block was signed an agreement on joint participation in the elections the 

leader of «Udar» V. Klichko), PP «Narodnyi Front» (A. Yatseniuk), PP «Pravyi sector» 

(D. Yarosh), PP Obiednania «Samopomich» (A. Sadoviy). Thirdly, in the elections 

participated well-known for the voters party brands such as EA «Batkivshchina», EA 

«Svoboda», Green Party of Ukraine, PP «Hromadska pozitsia» and others. 

On the results of the elections in 2014 the deputy's seat got following political parties: 

PP «Narodnyi Front»; PP «Petro Poroshenko’s Block»; PP Obiednania «Samopomich»; PP 

«Oppositsionniy block»; Radical Party of Oleh Liashko; EA «Batkivshchina». 

The Ukraine's party system on the results of the parliamentary elections in 2014 had 

configuration of the moderate pluralism system in two block’s format, because a social 

differentiation East – West stayed top-of-the-agenda. It should be also noted, that all parties, 



 237 

which form the format of the party system, have leadership type, which means that they are 

unstable, as depending on the ranking leader. 

Key words: party system, parliamentary elections 2014, format of party system, effective 

number of parties, instability electoral preferences, political party. 

 

Актуальність дослідження обумовлена важливою роллю, яку відіграють вибори в 

сучасному політичному процесі. Результати виборів мають суттєвий вплив на 

поствиборче розташування політичних сил та структурування вітчизняної партійної 

системи. Не стали виключенням і парламентські вибори 2014 року, за результатами 

яких до Верховної Ради України потрапили чотири нові політичні сили. Актуалізується 

дослідження виборчих процесів й наявністю соціального замовлення від зацікавлених 

суб’єктів виборчого процесу, яким необхідні наукові знання про особливості поведінки 

виборців, способи мобілізації електорату. 

Об’єктом дослідження є парламентські вибори 2014 року. Предметом 

дослідження – вплив парламентських виборів на конфігурацію партійної системи 

України. 

Мета дослідження – охарактеризувати конфігурацію партійної системи України за 

результатами парламентських виборів 2014 року. Досягнення мети дослідження 

реалізується через вирішення таких основних завдань: а) охарактеризувати 

передвиборче розташування політичних сил та оцінити електоральний потенціал 

основних суб’єктів виборчого процесу; б) проаналізувати результати виборів та 

поствиборче позиціонування політичних сил; в) визначити особливості конфігурації 

партійної системи України за результатами виборів. 

Дослідження виборчих процесів і партійних систем є одними з важливих напрямів 

вітчизняної політичної науки. Серед українських дослідників, які у своїх наукових 

розвідках аналізували особливості еволюції української партіоми за результатами 

виборів, можна відмітити А. Романюка, Ю. Шведу, М. Примуша, А. Ключковича, 

Ю. Остапця, Н. Ротар, А. Круглашова, В. Бурдяк, М. Кармазіну, Т. Бевз, І. Досяка та ін. 

25 серпня президент П. Порошенко підписав указ про розпуск парламенту у 

зв’язку з відсутністю протягом місяця в ньому урядової коаліції. Дострокові 

парламентські вибори були призначені на 26 жовтня. Виборча кампанія розпочалася 28 

серпня. Відтак окрім війни з російським агресором на Донбасі увага країни тривалий 

час була прикутою до боротьби за зміну законодавчого органу та отримання в ньому 

депутатських мандатів.  

Вибори відбувалися за тим же самим законом, що й у 2012 р. 21 листопада 2013 р. 

ВР України більшістю у 365 голосів проголосувала за перший необхідний для асоціації 

з ЄС законопроект «Про вибори народних депутатів України», внесений Партією 

регіонів. Але цей закон суттєвих змін щодо виборчої системи не вніс. Закон встановив 

змішану виборчу систему з 5-відсотковим електоральним бар’єром. Виборчі списки 

залишились закритими загальнонаціональними, а партійним блокам заборонено брати 

участь у виборах. Законом передбачено створення закордонного виборчого округу, 

зміну процедури формування окружних виборчих комісій, зменшення розміру грошової 

застави при реєстрації, введення обмеження на розмір виборчого фонду, врахування 

при створенні виборчих округів компактного проживання національних меншин, а 

також посилення вимог до інформаційних агентств щодо висвітлення виборів. 

У зв’язку з тимчасовою окупацією АР Крим та військовими діями на Сході 

України вибори не відбулися у 27 мажоритарних округах: АРК (10 округів), Донецька 

область (9), Луганська область (6), м. Севастополь (2).  

ЦВК зареєструвала 52 партій – суб’єктів виборчого процесу. Йдеться про партії, 

які висунули кандидатів у мажоритарних округах і в загальнонаціональному виборчому 
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окрузі. До виборчого бюлетеня, для голосування за партійні списки, було внесено 29 

політичних партій [7]. 

Революційні події в Києві змінили позиціонування партійно-політичних сил 

напередодні виборів. По-перше, Партія регіонів скомпрометувала себе відмовою від 

європейської інтеграції і участі у виборах не приймала. Рейтинг її найближчого сателіта 

КПУ також суттєво понизився. Ті сили, які колись представляли Партію регіонів, 

переформатувались у політичну партію (ПП) «Опозиційний блок». ЇЇ утворили шість 

політичних партій: Партія розвитку України, ПП «Центр», партія «Україна – Вперед!», 

ПП «Трудова Україна», Партія державного нейтралітету України, ПП «Нова політика». 

Окремо вирішив брати участь у виборах зі своєю партійною структурою ПП «Сильна 

Україна» С. Тігіпко. 

По-друге, одним із наслідків Революції Гідності було утворення нових партійних 

структур: ПП «Блок Петра Порошенка» (з нею підписав угоду про спільну участь у 

виборах лідер ПП «УДАР» В. Кличко), ПП «Народний фронт»(А. Яценюк), ПП 

«Правий сектор» (Д. Ярош), ПП «Об’єднання «Самопоміч» (А. Садовий).  

По-третє, у виборах брали участь відомі виборцю партійні бренди ВО 

«Батьківщина», ВО «Свобода», Партія зелених України, ПП «Громадянська позиція» та 

інші. 

По-четверте, як завжди, у виборах брала участь низка маловідомих партійних 

структур, завдання яких були різні, але перш за все вони мали набрати хоч якусь 

кількість голосів, щоб стати відомим для виборців [9, c. 10]. 

У день виборів 26 жовтня відбулося кілька екзит-полів. Це Національний екзит-

пол (Центр Разумкова, Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та КМІС), 

Міжнародний «Еxit poll» (Уряд Канади, Соціологічна група «Рейтинг», «Baltic 

Surveys», Міжнародний республіканський інститут (IRI), Всеукраїнський екзит-пол 

(УНН спільно з центром «Універсітас»), Телевізійний національний екзит-пол. 

За даними всіх цих опитувань, до ВР України мали пройти сім партій, а лідером 

виборчих перегонів була однозначно визнана ПП «Блок Петра Порошенка», яка мала б 

перемогти з невеликим відривом у ПП «Народний фронт». Але склалося по-іншому, і 

перемогу з невеликим відривом практично у всіх регіонах України отримала ПП 

«Народий фронт» [8].  

У таблиці 1 представлені результати голосування за політичні партії, які пройшли 

до ВР України, та за ті, які отримали не менше 1 % голосів виборців [7].  
 

Таблиця 1 

Результати виборів до Верховної Ради України 26 жовтня 2014 року  

(за партійними списками) 

№ Політична партія % К-ть місць за 

пропорційною 

системою 

К-ть місць в 

мажоритарних 

округах 

1 Політична партія «Народний 

фронт» 

22,14 64 18 

2 Партія «Блок Петра 

Порошенка» 

21,81 63 69 

3 Політична партія «Об’єднання 

«Самопоміч» 

10,97 32 1 

4 Політична партія 

«Опозиційний блок» 

9,43 27 2 

5 Радикальна партія Олега 

Ляшка 

7,44 22 0 
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6 Політична партія 

Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» 

5,68 17 2 

7 ВО «Свобода» 4,71 – 6 

8 КПУ 3,88 – 0 

9 Партія Сергія Тігіпка «Сильна 

Україна» 

3,11 – 1 

10 ПП «Всеукраїнське аграрне 

об’єднання «Заступ» 

2,65 – 1 

11 ПП «Правий сектор» 1,8 – 1 

 

У мажоритарних округах отримали депутатські мандати наступні партії, які не 

подолали виборчий бар’єр: Всеукраїнське об’єднання (ВО) «Свобода» – 6 мандатів, 

Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» (далі ПП «Сильна Україна) – 1, ПП 

«Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» – 1, ПП «Правий сектор» – 1, ПП «Воля» – 

1, а 96 депутатів позиціонували себе як самовисуванці.  

Таким чином, найбільшу підтримку під час виборчої кампанії 2014 р. у всіх 

регіонах України мала ПП «Народний фронт», яка отримала 22,14 % голосів і 

перемогла на виборах. Максимальний рівень підтримки був в Івано-Франківській 

(37,48 %), Тернопільській (36,5 %), Волинській (33,22 %), Львівській (33,03 %), 

Чернівецькій областях (32,39 %). Рейтинги партій за результатами голосування у 

регіональному розрізі подано у таблиці 2.  

Таблиця 2 

Рейтинги політичних партій, які пройшли до Верховної Ради у 2014 році  

в макрорегіонах України 

Політична сила Захід 

України 

(%) 

Центр 

України 

(%) 

Південь 

України  

(%) 

Схід 

України 

(%) 

Донбас  

(%) 

Політична пар-

тія «Народний 

фронт» 

22,4 27,1 24,5 17,8 13,8 

Партія «Блок 

Петра 

Порошенка» 

31,7 22,4 12,5 12,5 8,7 

Політична 

партія 

«Об’єднання 

«Самопоміч» 

16,3 14,1 9,9 12,2 6,5 

Політична 

партія 

«Опозиційний 

блок» 

0,7 2,4 11,6 21,3 27,2 

Радикальна пар-

тія Олега Ляшка 

5,7 7,7 4,8 5,6 6,4 

Політична 

партія 

Всеукраїнське 

об’єднання 

«Батьківщина» 

4,5 6,1 5,1 6,2 2,3 
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Партія «Блок Петра Порошенка» посіла друге місце за результатами виборів 

набравши 21,81 % голосів. Хоча в цілому за кількістю мандатів партія займає перше 

місце в парламенті. Найбільшу підтримку вона отримала у Вінницькій області 

(37,45 %).  

Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» виборола третє місце в українському 

парламенті (10,97 %). Найбільшу кількість голосів партія отримала у м. Києві (21,39 %), 

Львівській (18,78 %), Київській (13,09 %), Івано-Франківській (14,69 %), Рівненській 

(11,08 %) областях. 

Політична партія «Опозиційний блок» посіла четверте місце в українському 

парламенті (9,43 %). Максимальну підтримку партії надано в Донецькій (38,69 %), 

Луганській (36,59 %), Харківській областях (32,16 %) [3].  

Радикальна Партія Олега Ляшка отримала п’яте місце (7,44 %). Найбільшу 

кількість голосів виборців отримала в Центральній Україні: Полтавській (10,85 %), 

Сумській (10,61 %), Черкаській (10,06 %), Кіровоградській (11,67 %) областях.  

ВО «Батьківщина», порівняно з 2012 р., суттєво втратила свої позиції в 

українському суспільстві і посіла шосте місце (5,68 %). Цьому є низка як об’єктивних, 

так і суб’єктивних причин (ув’язнення Ю. Тимошенко, вихід з партії відомих лідерів 

тощо). 

Лідерство політичних партій у регіональному вимірі подано в таблиці 3. 

 

Таблиця 3 

Лідерство політичних партій на парламентських виборах  

26 жовтня 2014 року за результатами голосування в регіонах України 

Назва партії Лідерство за результатами голосування в 

загальнодержавному виборчому окрузі 

Партія «Блок Петра 

Порошенка» 

Вінницька, Закарпатська, Миколаївська, Одеська, Сумська, 

Херсонська, Чернігівська, м. Київ (7 областей) 

Політична партія 

«Народний фронт» 

Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, 

Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Рівненська, 

Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька (12 

областей). 

Політична партія 

«Опозиційний блок» 

Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, 

Харківська (5 областей) 

 

Не отримали місць у парламенті дві ідеологічні партії – ліворадикальна КПУ та 

праворадикальна ВО «Свобода», які на попередніх виборах у 2012 р. набрали більше 

10 % голосів виборців. Такий результат є природнім для КПУ, яка останнім часом 

скомпрометувала себе в українському суспільстві. Тому можна сказати, що це – 

продовження тенденції декомунізації, яка почалася в 2006 р. 

ВО «Свобода» втратила підтримку виборців, оскільки з нею на електоральному 

полі боролись за голоси виборців декілька партій народно-демократичного 

спрямування: Партія «Блок Петра Порошенка», ПП «Народний фронт», але в більшості 

своїй голоси партії відійшли до нового потужного проекту ПП «Об’єднання 

«Самопоміч» [4]. 

Отже, загалом можна говорити про зростання центристських симпатій виборців і 

відмову від підтримки радикальних політичних сил.  

Голосування на виборах за певні політичні партії – це голосування і за ціннісні 

орієнтації та програмні положення цих політичних сил. Цікавим, на нашу думку, буде 

аналіз того, яким партіям – «проросійським» чи «проукраїнським» – віддали перевагу 

громадяни України у різних регіонах.  
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До «проукраїнських» або «проєвропейських» партій можна віднести такі: ПП 

«Народний фронт», ПП «Блок Петра Порошенка», ПП «Об’єднання «Самопоміч», 

Радикальну партію Олега Ляшка, ВО «Батьківщина», ВО «Свобода», ПП 

«Громадянська позиція» та ПП «Правий сектор». Члени більшості цих партій 

підтримують унітарний устрій України та виступають за вступ до ЄС та НАТО. 

До «проросійських» партій відносимо ПП «Опозиційний блок», КПУ та ПП 

«Сильна Україна». Члени цих партій вимагають федералізації України, надання 

російській мові статусу другої державної мови, переорієнтацію зовнішньої політики і 

ринків на Росію тощо.  

Таким чином, за підсумками парламентських виборів України 26 жовтня 2014 р. 

77,66 % виборців проголосували за «проукраїнські» партії, а 16,42 % – за «проросійські 

партії». Лише в Донецькій та Луганській областях (на територіях, які знаходяться під 

контролем України) більшість виборців проголосували за «проросійські» партії, в 

Харківській області – відносна більшість виборців підтримали «проукраїнські» партії, а 

в решті областей України абсолютна більшість виборців підтримала «проукраїнські» 

партії. 

27 листопада 2014 р. Верховна Рада України VIII скликання створила коаліцію 

депутатських фракцій, до якої увійшло 302 народні депутати, а вже 11 грудня 2014 р. 

нею була затверджена Програма дій Кабінету Міністрів України на 2015–2016 рр. [5]. 

Отже, до парламенту за результатами виборів потрапляють чотири нові політичні 

партії. Таким чином, формат партійної системи знову кардинально змінився, що було 

наслідком революційних подій в українському суспільстві. 

Під форматом (конфігурацією) партійної системи ми розуміємо її фрагментацію та 

показник усталеності партійних уподобань виборців (Г. Голосов) [2]. Формат 

української партійної системи, її сучасний стан ми розглянемо, базуючись на 

методології, запропонованій К. Джандою, Дж. Сарторі (принципи функціонування 

різного типу партійних систем), Р. Катцом, П. Майером (сучасні тенденції розвитку 

політичних партій, картелізація політичних партій) тощо. 

На кінець 2014 р. в Україні було зареєстровано 235 політичних партій. До формату 

партійної системи ми будемо відносити тільки релевантні (істотні) партії. Критерій 

їхнього виокремлення може бути різним. Один з критеріїв – це результат 

парламентських виборів. Таким чином, до формату партійної системи можна включати 

партії, які набрали на парламентських виборах не менше 1 % голосів виборців. 

Аналіз формату партійної системи ми зробимо на основі розрахунку низки 

індексів, які використовуються в політичній науці для дослідження партійних систем. 

Розрахунок індексів подано у таблиці 4. 

Таблиця 4 

Індекси, які характеризують розвиток партійної системи України 

 ЕКПП ЕКЕП Індекс 

Галлахера 

Індекс 

фракційності 

Індекс 

Педерсена 

2012 рік 4,3 5 10,1 0,77 30,5 

2014 рік 5 8 7 0,88 43 

 

Розрахунок вказаних індексів дає змогу зробити низку висновків щодо тенденцій 

розвитку, які були притаманними для української партіоми. 

Якщо взяти до уваги результати парламентських виборів та показники 

ефективного числа парламентських партій, то можна зробити висновок про те, що в 

Україні лишається стабільною тенденція до збереження ефективного числа 

парламентських партій в межах 3–5. Це дозволяє ідентифікувати партійну систему 

України як багатопартійну без домінуючої партії або двоблокову багатопартійну. 
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Індекс диспропорційності в межах 7–10,1 вказує на високий рівень пропорційності 

розподілу депутатських мандатів щодо поданих голосів виборців. Коливання індексу 

фракційності в межах 0,77–0,88 – свідчення наявності багатопартійної системи з різним 

рівнем фрагментації, який залежить від цілої низки чинників.  

Отримані результати обчислення індексу М. Педерсена свідчать про неусталеність 

уподобань українського виборця. Такі коливання характерні для суспільств, в яких 

відбуваються трансформаційні процеси. Але слід враховувати той факт, що справжній 

відсоток зміни партійних уподобань без спеціально розроблених порівняльних 

досліджень здійснити неможливо. Індекс неусталеності допомагає визначити тільки 

приблизні дані щодо мінливості та партійної заміщуваності. 

Розрахунки індексів за 2014 р. констатують наявність багатопартійної системи без 

домінуючої партії та характеризуються високим рівнем пропорційності розподілу 

голосів виборців та неусталеністю партійних уподобань. 

До формату партійної системи за результатами виборів 2014 р. можна віднести не 

більше 12 політичних партій: ВО «Батьківщина»; ВО «Свобода»; ПП «Блок Петра 

Порошенка»; ПП «Громадянська позиція»; ПП «Народний фронт»; ПП «Об’єднання 

«Самопоміч»; ПП «Опозиційний блок»; Партію С. Тігіпка «Сильна Україна»; 

Радикальну партію Олега Ляшка; ПП «Правий сектор», ПП «УДАР» та КПУ.  

Серед виокремлених 12 партій практично всі є електорально-професійними 

партіями слабкої ідеологічної артикуляції за виключенням ВО «Свобода» та 

Комуністичної партії України (КПУ), які можна назвати електорально-професійними 

партіями сильної ідеологічної артикуляції. 

Партійна система України за результатами парламентських виборів 2014 р. 

отримала конфігурацію системи поміркованого плюралізму у двоблоковому форматі, 

оскільки соціальне розмежування Схід – Захід не перестало бути актуальним. Слід 

також зазначити, що всі партії, які утворюють формат партійної системи, є партіями 

лідерського типу, а це значить, що вони є нестійкими, оскільки залежать від рейтингу 

лідера.  
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МІСЦЕВІ ВИБОРИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 2015 РОКУ:  

ВПЛИВ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС 

 

У статті розглянуто результати місцевих виборів у Волинській області 2015 

року. На основі аналізу результатів виборчої кампанії зроблено висновки щодо 

ефективності виборчої системи для місцевих виборів в Україні. Автор робить 

висновки щодо електоральних настроїв в області. На основі проведеного аналізу 

обґрунтовується вплив політичних партій на виборчий процес, встановлений Законом 

України «Про місцеві вибори». 

Ключові слова: місцеві вибори, виборча система, політичні партії, електорат, 

рада, депутат, орган місцевого самоврядування. 

 

Ярощук Л. В. Местные выборы в Волынской области 2015 года: влияние 

политических партий на избирательный процесс. 

В статье рассмотрены результаты местных выборов в Волынской области 2015 

года. На основе анализа результатов избирательной кампании сделаны выводы 

относительно эффективности избирательной системы для местных выборов в 

Украине. Автор делает выводы относительно электоральных настроений в области. 

На основе проведенного анализа обосновывается влияние политических партий на 

избирательный процесс, установленный Законом Украины «О местных выборах». 

Ключевые слова: местные выборы, избирательная система, политические 

партии, электорат, совет, депутат, орган местного самоуправления. 

 

Yaroshchyk L. V. Local elections in Volyn region 2015: the influence of the political 

parties on the electioneering. 

The article discusses the results of the local elections that have occurred in Volyn region 

in 2015. Analyzing the outcomes of these elections, the author suggests a few 

recommendations to the future local elections taking place in Ukraine and their organization. 

The attention is paid to the advantages and disadvantages of the new electoral system. Apart 

from that, there are certain presumptions regarding the intentions of the electorate for the 

future. The level of the electoral activity, its relation to different political parties in Volyn 

region is ascertained. 

The author analyzes the level of trust in political parties based on sociological research. 

This made it possible to isolate the causes and factors of low voter turnout in the region and 

in Ukraine in general. 

The author monitors compliance with the political forces of gender quotas in Volun 

region, analyzes the results of the elections to the Volyn regional council, Lutsk City Council 

and elections of mayors of the cities of regional importance. 


