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ВІДГУК 

офіційного опонента на текст наукової монографії Денисенка Вадима 

Ігоровича «Формування та функціонування в Україні політичного режиму 

Віктора Януковича (2010 – 2014 рр.)», поданої до захисту на здобуття 

наукового ступеня доктора історичних наук  

за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» 

 

Дослідження В.І. Денисенка присвячено вивченню надзвичайно актуальної 

наукової проблеми, яка хоча, формально, вже й перемістилася із площини 

сучасності до площини історії, однак продовжує коригувати не тільки події 

сьогодення, але й ще довго справлятиме ефект фактору, що впливає на розвиток 

України щонайменше на декілька років (якщо не декілька десятиріч наперед). 

Звісно ж, що йдеться про конструювання політичного режиму клану на чолі із 

В.Ф. Януковичем, подальшої спроби спотворення ними державних інституцій, 

пристосування їх до обслуговування власних вузько прагматичних інтересів та 

наступний крах цієї системи, яка викликала обурення самих широких верств 

населення нашої держави, в незалежності від їхнього місця проживання, етнічного 

походження, мови тощо.  

Відтак, поява в інтелектуальному науковому просторі нашого суспільства 

дослідження, в якому б комплексно розглядалися окреслені проблеми, є не тільки 

вчасною, але й очікуваною подією. І хоча автором монографії – В.І. Денисенком – 

головну увагу було зроблено на історико-політичній проблематиці життя України 

в 2010 – 2014 рр., загальні результати його дослідження мають безпосереднє 

відношення й до її соціально-економічної історії, оскільки ним було цілком 

правдоподібно розкрито механізми перетворення влади економічної у владу 

політичну й навпаки (черговість може бути довільною).  

Використання автором широкого кола історичних джерел різної видової 

належності, сукупно із задіяним методологічним інструментарієм, стало 

запорукою появи інтелектуального продукту, якого наразі потребує не тільки 

історична наукова (широко – вся гуманітарна) еліта, але й суспільство в цілому, а 
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тому матеріали монографії В.І. Денисенка можуть бути використані в подальшому 

при викладанні загальних і спеціальних курсів з політичної, соціальної та 

економічної історії України, створенні статистичних і демографічних довідників. 

Структурно монографія складається зі Вступу, восьми Розділів, Висновків, 

Списку використаних джерел і літератури. Ознайомившись із назвами кожного із 

розділів, які, в свою чергу, розподілені на параграфи кількістю від двох до восьми, 

дістаємо висновку, що вони є узгодженими із дослідницькими завданнями, що їх 

сформулював здобувач до роботи в цілому. Однак, архітектоніка їх розміщення, 

насамперед черговість, могли б бути й вдосконалені, про що ми ще скажемо 

нижче. 

У Вступі дисертантом було аргументовано доведено актуальність проблеми, 

показано її зв’язок із іншими науковими темами, визначено об’єкт і предмет, 

хронологічні і територіальні межі, мету та завдання дисертації, наукову новизну 

одержаних в дисертації результатів, визначено практичне значення дослідження.  

Відзначимо, що цілі дисертаційного дослідження В.І. Денисенко визначив 

чітко, узгодивши їх при цьому із поставленими завданнями, які, в свою чергу, 

підпорядковані досягненню загальної мети роботи. Територіальні рамки 

дослідження не викликають зауважень, а задекларована вибірка регіонів, на 

прикладі яких він у Розділі 6 наочно демонструє зв’язок режиму із регіональними 

елітами, виглядає логічною, оскільки витікає із наявної в розпорядженні автора 

джерельної бази. Хронологічні рамки роботи визначені з ретельною точністю. 

Розділ 1 «Проблемне поле дослідження» автор присвятив висвітленню 

стану наукової розробки проблеми, джерелам і методології її дослідження. 

На початку першого Розділу монографічного дослідження, в параграфі 1.1, 

що має назву «Історіографічний дискурс режиму Віктора Януковича», її автор 

з’ясував ступінь, масштаб і акценти інтерпретації діяльності четвертого 

президента істориками й публіцистами України, країн Заходу та Центрально-

Східної Європи, з Росією включно. При цьому ним було підкреслено, що різні 
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варіанти трактування (ними) теми формувалися під впливом відповідних ціннісно-

цивілізаційних, національних, політичних наративів. При цьому зазначалося, що 

вплив негативної політичної спадщини цього державного діяча на подальший 

розвиток держави не був предметом спеціального дослідження.  

У підрозділі 1.2. «Теоретичний базис дослідження» дисертант, спираючись 

на теоретико-методологічні напрацювання вітчизняних (меншою мірою 

зарубіжних) істориків, політологів соціологів і філософів ХХ – ХХІ ст., спромігся 

чітко визначити сукупність дослідницьких інструментів, які були використані ним 

для виокремлення та подальшого аналізу притаманних режиму Віктора Януковича 

типологічних ознак. Крім цього, ним було детально роз’яснено механізм 

застосування загально-наукових, загально- та спеціально-історичних методів для 

реалізації поставлених дослідницьких завдань. 

Джерельний комплекс, який уможливив дисертаційне дослідження, було 

проаналізовано у третьому параграфі розділу – 1.3. «Джерельна база 

дослідження», для написання якого автор послуговувався неопублікованими 

раніше документами державних і відомчих архівів України, матеріалами 

періодичної преси та інших засобів масової інформації – публіцистика, репортажі, 

повідомлення новин, а також агітаційно-пропагандистськими матеріалами 

противників (інколи й прибічників) режиму Януковича. Окреме й поважне місце 

посіли тексти оповідального (наративного) характеру, насамперед, спогади, блоги, 

інтерв’ю людей дотичних «до влади» за часів президентства В.Ф. Януковича. 

Розділ 2 «Віктор Янукович та донецький сировинний клан (кінець  

1980-х – 2000-ні рр.)» було цілковито присвячено реконструкції процесу постання 

чи не найпотужнішого промислово-політичного угрупування (клану) України в 

новітній період її історії.  

До очевидного здобутку автора віднесемо його спроби розпочати вивчення 

його витоків ще з часів сталінізму, ув’язавши особливості становлення 

регіональних еліт із процесами більшовицької індустріалізації та репресій. При 
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цьому В.І. Денисенко цілком справедливо приділив значну увагу фактору 

вугільно-добувної і металургійної промисловості Донбасу як такому, що сприяв 

формуванню командних методів керівництва не тільки виробничими об’єктами, 

але й приватною сферою життя їх робітників, формуванню у них в 

пізньорадянський період патерналістських настроїв та особливого типу 

ментальності (параграф 2.1. «Ґенеза еліт Донбасу в пізньорадянський період»). 

Тож цілком логічними та очікуваними виглядають висновки, яких дійшов 

автор у процесі викладення матеріалу наступного підрозділу (п. 2.2): весь 

попередній плин історичного процесу на теренах Донбасу як не найкраще 

посприяв консолідації донецьких фінансово-промислових груп у 1990-х – 2000-х 

роках, коли відбувся напівкримінальний перерозподіл державної власності (а 

часто просто її захоплення) генерацією т. зв. «червоних директорів». Фактично 

саме ці події заклали підвалини олігархічної моделі керівництва як регіонами, так і 

країною в цілому, наслідки чого народ України відчуває і до сьогодні. 

Наступні два параграфи Розділу 2 становлять неабиякий дослідницький 

інтерес з огляду на широке використання автором методів біографістики. 

Фактично у них В.І. Денисенком було сконцентровано матеріали, що висвітлюють 

«до-президентський» період життя Віктора Януковича. Ними він спромігся 

донести до читача (в тому числі й рецензента) перипетії шляху на гору персони, 

що вивчається, створити його своєрідний психологічний портрет, показати в чому 

крилися витоки схильності його до авторитарного стилю керівництва як 

безпосередніми підлеглими, так й державним апаратом країни, у керма якої йому 

доводилося стояти – спочатку в якості прем’єр-міністра, а згодом і президента 

(п. 2.3). Цілком закономірними в цьому руслі виглядають й спроби його за 

допомогою популярних у багатьох українських політиків того, і не тільки того 

часу маніпуляцій виборчим процесом здобути пост першого керівника країни під 

час перегонів 2004 р., що стало імпульсом для подій Помаранчевої революції 

(п. 2.4). 
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Під час подальшого розгляду тексту монографії В.І. Денисенка ми відійдемо 

від послідовного аналізу розділів один за одним, а зосередимося на стрижневих 

аспектах. Автором було взято за основу хронологічно-проблемний спосіб 

викладення фактажу. Класичний та безліч разів апробований всіма істориками 

принцип, тим не менш, не завжди можна вдало застосувати. Як нам здалося, зміст 

Розділів 3, 5, 7, 8, що подають нам хронологічно-подієву канву перебування 

В.Ф. Януковича на посту очільника України, сповна відповідають йому. Разом із 

цим, Розділи 4 та 6, які мали за мету створити колективний портрет 

«президентської раті», як із ближнього, так й із дальнього кола, показати 

специфіку взаємодії «сім’ї» із представниками місцевих регіональних еліт, 

тяжіють один до одного, попри те, що йдуть не за порядком. Фактично, вони є 

такими, які створено за тематичним, проблемним принципом, часовий фактор тут 

не є домінуючим. 

Отже, в рамках Розділів 3, 5, 7, 8 В.І. Денисенко не тільки подає нам хроніку 

подій – від легітимного обрання Януковича президентом України до краху його 

режиму та втечі на територію Росії, але й здійснює глибокий історико-

політологічний аналіз ситуації в цілому.  

Найважливішим, на нашу думку, є те, що в межах Розділу 3 ним було 

аргументовано доведено той факт, що впродовж 2010 – 2011 рр., Віктором 

Януковичем та його оточенням було де-факто вчинено дії, які можуть бути оцінені 

як державний переворот. На практиці цей процес характеризувався розстановкою 

упродовж лютого – вересня 2010 р. на важливі державні посади «своїх людей», що 

призвело до отримання тодішнім президентом всеосяжного контролю над 

законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади (п. 3.1).  

Наступними кроками на шляху до омріяного всевладдя стало внесення в 

2010 – 2011 рр. змін до Конституції України, тиск на опозиційні сили, наступ на 

які йшов по всіх фронтах – від ззовні легітимних парламентських баталій до 

«віджимання» бізнесу й фабрикування карних справ (пп. 3.2. – 3.3). 
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У розвиток своєї дослідницької концепції у Розділі 5 «Владна вертикаль 

Віктора Януковича 2011 – 2013 рр.», автор монографії надає аналіз механізмів, 

за допомогою яких створений режим утримувався при владі, диктував свою волю 

країні та вибудовував різноманітні мережі впливу.  

При цьому В.І. Денисенко аргументовано доводить, що початковий 

фінансовий базис режиму склали капітали донецького кримінально-олігархічного 

клану, який за часів Януковича розростався, рішуче та жорстко захоплюючи всі 

економічні ніші, витискаючи небажаних конкурентів, видушуючи паростки 

незадоволення за допомогою по справжньому гангстерських методів (п. 5.1). 

Заради справедливості додамо, що апологетами такого підходу були й 

представники інших регіональних та центральних кланів. 

Природньо, що пройшовши вишкіл у радянських і партійних структурах ще 

за часів СРСР, т. зв. «донецькі», долучившися до важелів державного управління 

Україною, заходилися вибудовувати аналогічні їх владні вертикалі. Основою для 

цього стала мережа організацій Партії регіонів, яка у східних та південних 

областях України набула рис мало не повноцінних обкомів радянських часів, із 

обов’язковим членством в ній чиновників державних адміністрацій, очільників 

самоврядних структур й ін. (п. 5.2). 

Фінальною частиною захоплення влади в країні мав стати повний контроль 

над силовими структурами України – її Збройними силами (ЗСУ) та Службою 

Безпеки (СБУ). При цьому, не задовольняючись лише формальним контролем за 

ними через відповідну кадрову політику, обидві структури намагалися втягнути до 

грабіжницьких схем надзбагачення «Сім’ї». У першому з випадків це робилося 

через розпродаж (фактично, розкрадання) армійського майна, а в другому – через 

затягнення у т. зв. «кришування» бізнес-структур та практики політичного 

переслідування опозиційних сил, що найбільш яскраво проявилося у випадку із 

Ю.В. Тимошенко (п. 5.3). 
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Розділ 7 монографії В.І. Денисенка, поданої на захист в якості докторської 

дисертації, присвячено аналізу зовнішньополітичного вектору діяльності режиму 

Януковича. Будучи багато в чому породженням радянської тоталітарної системи, 

він свідомо й підсвідомо тяжів до режимів подібного ж штибу – тих, що мають 

чітку владну вертикаль, увінчану фігурою правителя. Зрозуміло, що в першу чергу 

йшлося про сусідню Росію, керовану режимом В. Путіна, що був своєрідним 

прикладом для наслідування та омріяною ціллю для самого Віктора Януковича. 

Для того, щоб всебічно та повно висвітлити «російський» аспект зовнішньої 

політики Януковича, здобувачем було здійснено фронтальну евристику джерел із 

її подальшою інтерпретацією. Найбільш важливим висновком автора вважаємо 

заключення про фатальні наслідки Харківських угод 2010 р. про продовження 

перебування Чорноморського флоту РФ із основною базою в Севастополі для 

подальшого перебігу подій, із анексією Криму та війною на Донбасі включно 

(п. 7.1). Неабиякий інтерес представляють й розглянуті Денисенком спроби 

режиму балансувати між такими потужними геополітичними гравцями як США, 

ЄС і КНР. При цьому було доведено ту обставину, що «прозахідний» вектор 

ніколи не розглядався Януковичем як пріоритетний, слугуючи, радше, додатковою 

гарантією збереження коштів «Сім’ї» у вигляді банківських рахунків, об’єктів 

нерухомості тощо (пп. 7.2 – 7.3). 

Корупційна та клептократична сутність режиму в купі із диктаторськими 

прагненнями самого Віктора Януковича та нехтуванням ним інтересів країни 

неминуче наближали його кінець. У Розділі 8, що носить промовисту назву «Крах 

режиму», п. Денисенко висвітлює драматичні події кінця 2013 – початку 2014 рр.: 

заплановану було декларацію про підписання Асоціації з ЄС із подальшою 

відмовою від неї (п. 8.1) та подальшу реакцію широких верств українського 

суспільства на це, яка конкретизувалася подіями Революції Гідності та подальшим 

падінням/поваленням режиму Януковича (п. 8.2). До беззаперечного досягнення 



8 
 

автора віднесемо послідовний та глибокий розгляд ним подій Євромайдану із мало 

не похвилинним розбором доленосних ситуацій. 

Як вже було сказано вище, в межах Розділу 4 «Найближче оточення 

президента» та Розділу 6 «Взаємини з регіональними елітами», які, на наш 

погляд, є наближеними один до одного за проблематикою (про це вже йшлося 

вище), В.І. Денисенко спромігся провести повноцінний аналіз «людського» базису 

режиму Януковича. На нашу думку, ці дві частини монографічного дослідження 

майже цілковито лежать у площині та оперують відповідними методологічними 

інструментами просопографії, персонології та біографістики.  

По-перше, перед нами постає власне ядро клану – т. зв. «Сімʼя», окрім 

самого четвертого президента репрезентована його сином Олександром 

Януковичем та найближчим оточенням з числа наближених осіб. Далі на прикладі 

батька й сина Пшонок, а також міністра МВС Віталія Захарченка було зображено 

механізми зрощення у єдине ціле кримінальних структур із прокурорсько-

судовими та правоохоронними структурами. Замикають цю галерею портретів 

представники фінансових кіл донецького клану. Такими є відомі «діячі» 

фінансової сфери, допущені Януковичем до механізмів збагачення за рахунок 

бюджету України, та паралельно до управління власне економічною сферою 

життя: Сергій Арбузов; Олександр Клименко, Едуард Ставицький та Сергій 

Тимченко, Юрій Іванющенко, Сергій Курченко (пп. 4.1 – 4.6). 

Не були обійдені увагою дослідника й сателіти «Сім’ї» на місцях: 

В.І. Денисенко прискіпливо та скрупульозно змалював групи та осіб, які 

репрезентували інтереси клану, були його діловими партнерами та провідниками 

політики на рівнях (за розповсюдженою в ті часи кримінальною термінологією – 

«смотрящими»): а) столиці – Київ та Київська область; б) самої вотчини – Донбасу 

(Донецька і Луганська область); в) «ідеологічно близьких» елітах на теренах 

Автономної Республіки Крим; г) умовно конкуруючого Дніпропетровська та його 
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області; д) решти крупних фінансово-промислових центрів країни – розглянуто 

випадки Харкова, Запоріжжя та Львова (пп. 6.1 – 6.8). 

У Висновках В.І. Денисенком було подано аналітичні узагальнення 

проведеного ним комплексного дослідження проблеми постання, існування та 

краху політичного режиму четвертого президента нашої країни. Зазначимо, що 

назагал вони, в рафінованому вигляді представляють відповідь на поставлені 

дослідницькі завдання, а також сповна передають аналітичну складову основної 

частини монографічного дослідження. Відзначимо й той факт, що всі висновки 

дисертації знайшли відображення в численних публікаціях і були сповна 

апробовані. 

У той же час не можемо не висунути до роботи в цілому декілька зауважень 

та пропозицій, врахування яких, зрештою, сприяло б підвищенню наукової якості 

монографії, представленої на захист в якості докторської дисертації:  

1) При написанні параграфу 1.1 монографії матеріал хоча й подано в 

хронологічній послідовності, за мірою виходу, але без фокусуючого увагу 

розподілу на блоки, згідно характеру наукових текстів. Якби відбулося 

згрупування всього історіографічного доробку за жанрово-тематичним 

принципом: а) спеціальні дослідження (монографії та статті); б) підрозділи в 

підручниках; в) публіцистика; і т. д., авторові вдалося б уникнути певної 

неоднорідності тексту. 

2) Гадаємо, що здобувачеві, із врахуванням його досвіду роботи 

журналістом та тривалого перебування у вищих ешелонах українського 

політикуму, варто було не тільки використовувати здійснені іншими та 

опубліковані в мережі інтерв’ю із учасниками подій, але й провести відповідні 

опитування згідно розробленої для завдань і цілей дисертації анкети. Фокус-

групами при цьому мали б бути особи, які репрезентували б різні верстви 

українського суспільства, в тому числі із різних політичних таборів. 
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3) В окремих структурних елементах монографічного дослідження можна 

було б здійснити, так би мовити, їх розукрупнення та злиття, від чого б загальний 

сенс викладення матеріалу жодною мірою не постраждав. Наприклад, близькими 

за проблематикою нам здалися Розділи 3 і 5, в центрі уваги яких перебуває процес 

диктаторського захоплення влади Януковичем і вибудовування ним владної 

вертикалі за допомогою Партії регіонів (2010 – 2013 рр.). Також тематично 

тяжіють один до одного Розділи 4 та 6, що розкривають нам проблему влади 

Януковича крізь призму існування в країні угрупувань регіональних еліт, причому 

у випадку із донецьким кланом аналіз було здійснено в площині 

просопографічного дослідження й майже на мікроісторичному рівні дослідження. 

Це вже не кажучи про подрібнення окремих параграфів, без чого можна було й 

обійтися. 

4) Відзначаючи позитивно високу насиченість тексту монографії детальною 

інформацією з багатьох різноманітних аспектів дослідження, одночасно хочеться 

зауважити на власному враженні, що надмірний фактаж щодо дослідників 

проблематики, дійових осіб політичного та економічного життя України час від 

часу виводить питання висвітлення сутності, внутрішніх механізмів та зовнішніх 

проявів політичного режиму Віктора Януковича на другий план викладення 

матеріалу. 

5) У тексті дослідження зустрічаються не виправдані, на наш погляд, 

публіцистичні конструкції, які не дозволяють читачеві зрозуміти сутність певних 

публічноуправлінських інститутів, зокрема, радянської доби та перших років 

незалежної України. Так, невдалими виглядають радикально осучаснені поняття 

«голова радянського парламенту» та «президент СРСР» щодо голови президії 

Верховної Ради СРСР (с. 57). Тут ще й виникає протиріччя щодо того, ким саме 

був зазначений високопосадовець – головою парламенту чи президентом? Не 

відповідає наявним у 1994 – 1996 рр. механізмам формування органів регіональної 
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