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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. 
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The author draws conclusions about the elections in the whole. In addition, as a result of 

the scrupulous analysis of the outcomes of the elections the author sets forward the features of 

the impact of political parties on the elections enabled by the law «On local elections». 

Key words: local elections, election system, political parties, electorate, council, deputy, 

local government. 

 

Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими та практичними 

завданнями. Місцеві вибори відображають в першу чергу політичні процеси, які 

відбуваються у певному регіоні країни. Кожні вибори є своєрідним етапом в розвитку 

електоральної демократії, демократії в цілому. Вибори відтворюють електоральні 

настрої жителів певної місцевості; під час народного волевиявлення відслідковується 

місце та роль політичних партій у виборчому процесі. 

Дослідження особливостей еволюції місцевої виборчої системи, результатів 

місцевих виборів, проблем взаємодії обласних організацій політичних партій у 

місцевому самоврядуванні становлять значний інтерес для політичної науки. Адже, 

аналізуючи результати виборів, можна відстежити не лише настрої електорату, а й 

особливості політичних процесів у регіоні; дати оцінку виборчій кампанії в цілому; 

узагальнити недоліки виборчої системи та частково спрогнозувати подальшу діяльність 

політичних партій та органів місцевого самоврядування в області, а також розвиток 

подій суспільно-політичного характеру в певному виборчому окрузі. Врахувавши 

недоліки виборчої системи, можна удосконалити виборчі процедури для формування 

наступних представницьких органів на місцях. Аналіз результатів виборів дасть 

можливість охарактеризувати політичні настрої населення. 

Зазначена проблематика має інноваційний та багатоаспектний характер. Вона 

безпосередньо пов’язана з проблемами суперечливого становлення та розвитку 

місцевого самоврядування, політичних партій у регіоні, вибору оптимальної та 

ефективної виборчої системи для України. Значною мірою її актуалізація 

обумовлюється і недостатнім науковим опрацюванням, невизначеністю суспільно-

політичних явищ і процесів у Волинській області, наслідком чого є відсутність 

реального прогресу у реформуванні політичних партій та місцевого самоврядування в 

області, удосконалення виборчого законодавства. 

Аналіз досліджень і публікацій з цієї проблеми. В Україні проблеми місцевих 

виборів, актуальні питання народовладдя, різні аспекти виборчого законодавства 

досліджували: В. Бабкін, В. Шаповал, Ф. Бурчак, В. Кампо, В. Гацій, М. Корнієнко, 

А. Колодій, В. Бабаєв, С. Наумкіна та ін. Проблематика місцевих виборів у Волинській 

області висвітлюється у працях В. Малиновського, В. Бортнікова, М. Находа. 

Метою статті є аналіз результатів місцевих виборів у Волинській області 2015 

року та виокремлення електоральних настроїв у цьому регіоні; з’ясування переваг і 

недоліків виборчої системи, установленої Законом України «Про місцеві вибори» 2015 

року. 

Виклад основного матеріалу. Місцеві вибори у Волинській області, як і у всій 

Україні, проводилися 25 жовтня 2015 р. (15 листопада 2015 р. – II тур) відповідно до 

нового Закону України «Про місцеві вибори». 

Виборче законодавство, яке традиційно зазнало змін, встановило змішану виборчу 

систему виборів депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, обласних, 

районних, міських, районних у містах, сільських і селищних рад. Так, місцеві ради 

(крім сільських та селищних) були обрані за пропорційною виборчою системою із 

відкритими виборчими списками, а вибори голів великих міст (понад 90 тис. населення) 

за мажоритарною системою абсолютної більшості (часто у два тури). 
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Новаціями закону стали: гендерна квота (представництво осіб однієї статті у 

виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад у багатомандатних виборчих 

округах має становити не менше 30 % загальної кількості кандидатів у виборчому 

списку); у місцевих виборах не змогли взяти участь блоки; зменшено кількість 

депутатів у радах; встановлено 5-відсотковий прохідний бар’єр для політичних 

партій [8]. 

Політичні партії, згідно із законом «Про місцеві вибори», стали головним 

суб’єктом висунення кандидатів до місцевих органів влади, що суттєво вплинуло на 

кадрову політику в області. Тобто політичні партії стали основними суб’єктами 

виборчого процесу, отримавши у ньому ключову роль. Отже, місцеві вибори проходили 

за новими виборчими правилами. 

Виборча кампанія 2015 року в Україні мала специфічний характер, обумовлений 

низкою обставин та чинників внутрішньополітичного життя, які раніше не впливали на 

процес формування місцевої влади в державі [2]. 

Таким чином, доцільно зосередитися на аналізі результатів виборів у Волинській 

області, акцентуючи увагу на електоральних настрях населення. 

Перш за все варто зауважити, що явка виборців у Волинській області становила 

55,3 % (426 979 виборців), під час II туру виборів – 43,39 % (68 877 виборців), зокрема 

ситуація по області виглядає таким чином (табл. 1) [7]. 

Таблиця 1 

Явка виборців у Волинській області 

Адміністративно-територіальна 

одиниця 

Кількість виборців Явка у % 

Володимир-Волинський район 11 766 56,6 

Горохівський район 25 323 63 

Іваничівський район 14 512 58,6 

Камінь-Каширський район 27 762 62,6 

Ківерцівський район 28 783 59,2 

Ковельський район 19 456 61,7 

Локачинський район 10 686 61,9 

Луцький район 28 114 57,8 

Любешівський район 16 160 61,2 

Любомльський район 17 567 59 

Маневицький район 24 290 60,9 

Ратнівський район 21 588 58,4 

Рожищенський район 17 186 55,6 

Старовижівський район 12 640 54,7 

Турійський район 13 632 65,9 

Шацький район 8 299 65,9 

м. Луцьк 77766 49,7 

м. Володимир-Волинський 13700 49,9 

м. Ковель 20064 39,4 

м. Нововолинськ 17685 43,3 

Джерело: таблиця складена автором на основі [7]. 

 

В цілому Волинь посіла третє місце за виборчою активністю в Україні. Попереду 

лише Львівська (56,3 %) та Тернопільська (56,5 %) області [7]. 
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Проаналізувавши активність громадян даного регіону, варто зауважити, що явка 

виборців в області порівняно з 2010 роком (60 % (473 964 виборців) має тенденцію до 

зменшення, що в свою чергу впливає на сам результат виборів. На нашу думку, однією 

з головних причин такої явки є факт недовіри до політичних партій, як до центральних, 

так і до регіональних. Згідно із дослідженням, проведеним Фондом «Демократичні 

ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у 

період з 14 по 22 листопада 2015 р. в усіх регіонах України за винятком Криму та 

окупованих територій Донецької та Луганської областей, рівень довіри громадян до 

політичних сил виглядає таким чином (табл. 2) [9]. 

 

Таблиця 2 

Рівень довіри до політичних партій в Україні 

Рівень довіри 
Грудень 

2011 р. 

Вересень 

2012 р. 

Грудень 

2013 р. 

Грудень 

2014 р. 

Листопад 

2015 р. 

Повністю довіряю 2,2 2,8 1,8 0,8 1,1 

Переважно довіряю 16,3 17,2 19,1 14,2 10,7 

Переважно не довіряю 40,7 34,1 41,9 39,3 40 

Зовсім не довіряю 32,6 35 23,4 31,6 39,2 

Важко сказати 8,2 10,9 13,7 14,1 9 

Джерело: таблиця складена автором на основі [9]. 

 

Також причинами низької явки виступають наступні фактори:  

 апатія виборців, своєрідний «абсентеїзм» – одна з форм свідомого бойкотування 

виборцями виборів; 

 новий закон про місцеві вибори (громадяни бажали бачити відкриті списки, маючи 

можливість обирати не лише партію, а й самого представника); 

 низька обізнаність громадян із виборчим законодавством, погане розуміння нової 

виборчої системи; 

 відсутність інформаційних кампаній, які роз’яснили б норми і особливості нового 

виборчого законодавства; 

 недовіра і розчарованість у владі в цілому; 

 розчарування від відсутності реформ; 

 перебування держави в умовах незавершеного збройного конфлікту; 

 внутрішньо переміщені особи та громадяни окупованих, прифронтових територій 

України не голосували. 

Варто проаналізувати і дотримання політичними силами в області однієї з новацій 

закону – гендерної квоти. 14 із 23 політичних партій, що брали участь у виборах на 

Волині, не дотримались даної вимоги, про це свідчать виборчі списки кандидатів у 

депутати політичних сил [1]. 

Зокрема, 30 % представництва осіб однієї статті у списках не дотримались в 

основному місцеві організації Аграрної партії України, Радикальної партії Олега 

Ляшка, Української республіканської партії, Української народної партії, політичних 

партій «Блок Петра Порошенка «Солідарність», «Справедливість», «Громадянська 

позиція», «Наш край», «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», «Соціалісти», 

«Нова держава», «Опозиційний блок», «Громадський рух», «Народний контроль». 

Проте місцеві організації політичних сил «Блок Петра Порошенка «Солідарність» та 

«Українське об’єднання патріотів «Укроп» висунули найбільшу кількість кандидатів на 

виборах обласних, районних, міських рад. Відповідно 60 % політичних партій, які взяли 

участь у виборчому процесі, не дотримались гендерної квоти, що зумовило численні 
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конфлікти під час реєстрації кандидатів та було фактом порушення ч. 3 ст. 4 Закону 

України «Про місцеві вибори» [8]. 

Для виборчої кампанії 2015 року характерною стала поява та активізація нових 

політичних партій. Однак, незважаючи на формальне збільшення партій – учасниць 

виборчого процесу, завданням більшості із них було перетягнути на себе голоси 

конкурентів (суто технічні партії) або заявити про себе. 

Аналіз результатів виборів до Волинської обласної ради. 

Кількісний склад ради: 64 депутати. Участь у даному виборчому процесі взяли 15 

політичних сил, 7 із них подолали виборчий бар’єр та отримали мандати в обласній 

раді. 

Таблиця 3 

Результати голосування до Волинської обласної ради 

Назва партії % голосів 

виборців 

Кількість 

голосів виборців 

Кількість 

мандатів 

«Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» 

25,56 90 195 17 

«Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 

20,31 73 308 13 

Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» 

18,75 65 678 12 

Всеукраїнське об’єднання 

«Свобода» 

10,94 35 825 7 

Радикальна партія Олега 

Ляшка 

9,38 34 017 6 

Об’єднання «Самопоміч» 7,81 26 793 5 

«Наш край» 6,25 21 305 4 

Джерело: таблиця складена автором на основі [4]. 
 

Таблиця 4 

Партії, які не подолали 5-відсотковий бар’єр 

Назва партії Кількість голосів виборців 

Аграрна партія України 19 218 

«Громадянська позиція» 13 428 

Громадський рух «Народний контроль» 10 509 

Опозиційний блок 7 766 

Європейська партія України 4 951 

Партія зелених України 3 157 

«Нова держава» 3 101 

«Соціалісти» 2 411 

Джерело: таблиця складена автором на основі [4]. 
 

Таблиця 5 

Результати голосування до Луцької міської ради 2015 року 

Назва партії % голосів 

виборців 

Кількість 

голосів виборців 

Кількість 

мандатів 

«Українське об’єднання 

патріотів – УКРОП» 
35,71 23 102 15 
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«Блок Петра Порошенка 

«Солідарність» 
19,05 12 931 8 

Всеукраїнське об’єднання 

«Свобода» 
11,90 7 446 5 

Об’єднання «Самопоміч» 9,52 6 713 4 

Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» 

9,52 5 579 4 

Громадський рух «Народний 

контроль» 
7,14 5 002 3 

Радикальна партія Олега 

Ляшка 
7,14 4 612 3 

Джерело: таблиця складена автором на основі [6]. 
 

Таблиця 6 

Політичні сили, які не подолали 5-відсотковий виборчий бар’єр 

Назва партії Кількість голосів виборців 

«Громадянська позиція» 1 813 

Опозиційний блок 1 242 

Європейська партія України 1 239 

«Наш край» 1 162 

Партія зелених України 823 

Народний рух України 820 

«Сила людей» 699 

Партія пенсіонерів України 667 

Аграрна партія України 467 

«Нова держава» 390 

Українська республіканська партія  235 

Джерело: таблиця складена автором на основі [6]. 
 

З наведених таблиць бачимо, що найбільшу підтримку в області отримала 

політична партія «Українське об’єднання патріотів – УКРОП», проте більшості як в 

обласній раді, так і у Луцькій міській раді вона не отримала, що в майбутньому 

спонукатиме до об’єднання з іншими політичними силами. Перш за все новообрані 

ради будуть формувати більшість, розподіляти керівні посади. 

Таблиця 7 

Партійне представництво в міських радах міст обласного значення 

Місто/кількість 

депутатів 

Луцьк 

(42) 

Ковель 

(36) 

Ново-

волинськ 

(34) 

Володимир

-Волин-

ський (34) 

Разом 

«Українське 

об’єднання патріотів – 

УКРОП» 

15 5 5 5 30 

«Блок Петра 

Порошенка 

«Солідарність» 

8 8 6 8 30 

Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода» 

5 4 3 3 15 
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Об’єднання 

«Самопоміч» 

4 5 5 7 21 

Всеукраїнське 

об’єднання 

«Батьківщина» 

4 9 6 5 24 

Громадський рух 

«Народний контроль» 

3 – – – 3 

Радикальна партія 

Олега Ляшка 

3 3 4 2 12 

«Сила людей» – 2 – – 2 

«Громадянська 

позиція» 

– – 3 – 3 

«Наш край» – – 2 4 6 

 Джерело: таблиця складена автором на основі [6]. 

 

З вищенаведених таблиць чітко прослідковується двійка лідерів у виборчих 

перегонах  – «Українське об’єднання патріотів – УКРОП» та «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність». Щодо результатів політичної сили «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність», вони, на нашу думку, були очікуваними, адже ця партія є провладною, 

а також вела досить активну передвиборчу кампанію в області. А політична партія 

«Українське об’єднання патріотів – УКРОП», яка є новою політичною силою як в 

області, так і в Україні, вперше взяла участь у виборчому процесі, проте 

продемонструвала хороший показник (за умови якщо вибори до Луцької міської ради 

відбувалися б за виборчою системою 2010 року, партія отримала б у раді 41 мандат). 

У цілому по області лідирувала політична партія «Блок Петра Порошенка 

«Солідарність». Проте оновлення політичного поля на рівні області відбулося. 

Місцевим виборам в області характерний слабкий кадровий резерв партійних 

структур. Це призвело до того, що виборці побачили значну кількість представників 

колишньої влади, екс-регіоналів як у провладних партіях, так і у нових політичних 

силах. 

Таблиця 8 

Результати виборів міського голови у містах обласного значення 

Місто 

обласного 

значення 

Прізвище та 

ініціали 

Ким висунуто Кількість 

голосів 

виборців 

% голосів 

виборців 

м. Луцьк Романюк 

М. Я. 

«Блок Петра 

Порошенка 

«Солідарність» 

37 575 55,70 

м. Ковель Кіндер О. О. Всеукраїнське 

об’єднання 

«Батьківщина» 

5 658 29,848 

м. Нововолинськ Сапожніков 

В. Б. 

«Блок Петра 

Порошенка 

«Солідарність» 

8 695 50,786 

м. Володимир-

Волинський 

Саганюк П. Д. «Блок Петра 

Порошенка 

«Солідарність» 

5 710 42,548 

Джерело: таблиця складена автором на основі [5]. 
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У виборах міських голів міст обласного значення теж прослідковується тенденція 

переважання партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», а також немає оновлення 

керівництва. Міські голови міст Луцька та Ковеля вдруге обрані на посаду голови 

міста, міста Володимир-Волинський – вп’яте обраний міським головою (Саганюк П. Д. 

перебуває на цій посаді з 1998 р.), міста Нововолинськ – вшосте обраний міським 

головою (Сапожніков В. Б. перебуває на посаді з 1996 р.) [3]. 

Висновки. Місцеві вибори є індикатором електоральних настроїв суспільства. 

Враховуючи сучасну політичну ситуацію в Україні, дана виборча кампанія чітко 

продемонструвала свої характерні особливості, зокрема можна виділити відчутну 

політичну конкуренцію, намагання завоювати нові мандати, вплинути на формування 

регіональної еліти та на подальший суспільно-політичний розвиток подій в області. 

Українські місцеві вибори 2015 року були багато в чому унікальними. 

Недосконалість виборчої системи теж певною мірою відбилася на результатах виборів в 

області. Загалом вибори відбулися без значних порушень, які могли б істотно вплинути 

на результати волевиявлення. В цілому вибори в області пройшли з дотриманням 

політичної конкуренції відповідно до демократичних норм. 
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ЕЛЕКТРОННІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ:  

РЕАЛІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 

У статті досліджується можливість запровадження електронних виборів в 

Україні. Автор окреслює понятійне поле електронних виборів. Проаналізовано 

законодавство у сфері електронних виборів. Найбільш оптимальним і раціональним 

варіантом модернізації виборчого процесу в Україні бачимо запровадження системи 

електронного підрахунку голосів. Напрацьовані практичні рекомендації і зауваження 

щодо запровадження системи електронного голосування в Україні. 

Ключові слова: модернізація виборчого процесу, електронні вибори, електронне 

голосування, система електронного підрахунку голосів.  

 

Михальчук С. О. Электронные выборы в Украине: реалии и перспективы. 

В статье исследуется возможность введения электронных выборов в Украине. 

Автор определяет понятийное поле электронных выборов. Проанализировано 

законодательство в сфере электронных выборов. Наиболее оптимальным и 

рациональным вариантом модернизации избирательного процесса в Украине видим 

внедрение системы электронного подсчета голосов. Наработаны практические 

рекомендации и замечания по внедрению системы электронного голосования в 

Украине. 

Ключевые слова: модернизация избирательного процесса, электронные выборы, 

электронное голосование, система электронного подсчета голосов. 

 

Mykhalchuk S. O. Electronic elections in Ukraine: realities and prospects. 

This article deals with the possibility of implementation the electronic elections in 

Ukraine. The inclusion of electronic mechanisms in the electoral process generates a number 

of new theoretical concepts and innovative practices. There is a new conceptual field that 

requires a theoretical understanding. It is stated in the article that the concepts of electronic 

management, electronic voting and electronic vote counting system should not be mixed, but 

distinguished. The author analyzes the legislative framework in the field of electronic 

elections. 


