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Дисертацією є однойменна монографія В.І. Денисенка (Запоріжжя: 

Видавничий дім «Гельветика», 2021. 878 с.), присвячена осмисленню 

цікавого, але і вельми суперечливого історичного феномена -  виникнення та 

еволюції до політичного краху режиму одноосібної влади четвертого 

президента України В. Януковича.

Одразу хотів би підтримати авторську позицію дослідника, який 

сміливо, не очікуючи тривалої часової дистанції, буквально по свіжих слідах 

подій взявся за розробку супергострої суспільно-політичної та наукової 

проблеми, видавши у підсумку, так би мовити, «на гора» цілком професійний 

і якісний інтелектуальний продукт. Тим самим він фактично спростував 

погляди скептиків, які вважають, що дистанція в історичних працях є 

обов’язковою, оскільки, мовляв, слугує певним запобіжником для 

забезпечення в них своєрідної емоційної толерантності.

Відтак вибір автором теми дослідження уявляється вповні виправданим 

і вмотивованим, бо саме 2010-2014 роки стали апогеєм, кульмінацією 

існування в Україні гібридного політичного режиму, витоки якого сягають 

своїм корінням до радянської політичної системи. Внутрішні протиріччя й 

конфліктні ситуації у суспільстві, почасти успадковані від попередників, але 

багато в чому стимульовані самим В. Януковичем та його режимом 

наприкінці правління, стали настільки гостро кричущими, що неминуче й 

закономірно призвели до його краху після Революції Гідності. А початок 

військової інтервенції й подальшої окупації російськими військами АР 

Криму та східних областей України поставили перед дослідниками нові



злободенні питання. В тому числі щодо наукового осягнення глибинних 

пластів політичної конфігурації недавнього українського соціуму, себто 

витоків формування, етапів становлення та владних механізмів режиму 

Віктора Януковича, падіння якого стало точкою відліку якісно нової 

динаміки розвитку нашої незалежної держави.

Отже, зважаючи на вище сказане, наукова та практична актуальність 

дисертаційного дослідження В.І. Денисенка є цілком очевидною.

Мета його корелюється з дослідницькими завданнями, які послідовно 

розкриваються у тексті роботи. Структура її узгоджується з визначеною 

метою та завданнями, є продуманою і дає уявлення про весь комплекс 

порушених проблем. Загалом дисертація-монографія складається із вступу, 

восьми розділів, 32 підрозділів, висновків, списку використаних джерел та 

літератури, має обґрунтовану концептуальну побудову, належне змістове 

наповнення і оформлення, аналітично-науковий стиль викладу матеріалу, 

хоча подеколи відчувається скочування автора (напевно, як активного 

політика) в лоно публіцистики.

Немає принципових зауважень щодо сформульованих здобувачем 

об’єкта і предмета дослідження, його хронологічних меж, що охоплюють 

період з початку 1990-х років по 2014 р. При цьому нижня хронологічна 

межа логічно пов’язується із виникненням донецького сировинного клану як 

неформальної спільноти, а верхня із крахом режиму особистої влади 

В. Януковича.

Зрештою В. Денисенку вдалося, спираючись на потужний комплекс 

різноманітних історичних джерел та свідчень, а також праць попередників, 

достатньо кваліфіковано виконати основні фахові завдання, критично і 

адекватно відтворити специфічне різнобарв’я «феномена Януковича», 

підготувати перше в українській історіографії комплексне дослідження 

докторського рівня, що, власне, й засвідчує його незаперечну наукову 

новизну і особистий авторський внесок у самостійну постановку та 

вирішення важливої наукової проблеми.



Разом з тим, позитивно оцінюючи в цілому структурну побудову 

дисертації у вигляді монографії, варто, на наш погляд, вказати й на деякі 

недоречності, як, приміром, дещо штучне подрібнення підрозділів 5.2 і 5.3 на 

окремі структурні елементи, що певною мірою обтяжує та ускладнює 

сприйняття відповідних сюжетних ліній.

У першому розділі «Проблемне поле дослідження» розглянуто стан 

наукової розробки проблеми, встановлено ступінь її інформативного та 

теоретико-концептуального забезпечення. Подаючи історіографічний аналіз, 

В. Денисенко поділяє дослідження на українські та зарубіжні, намагаючись в 

рамках українських студій з групувати їх за галузями, що презентують 

дослідники (політологічні дослідження, соціологічні та історичні). 

Розглядаючи зарубіжну компоненту, автор робить спробу порівняти західну 

історіографію з російською, слушно зауважуючи, що остання описує 

політичні процеси в Україні суто з точки зору державних інститутів, що в ній 

«непоодинокими є спроби підвести під існуючі реалії в пострадянських 

країнах історіософську основу на зразок «особливого шляху» або ж 

«російського світу». В цілому охарактеризований історіографічний дискурс 

повністю підтвердив, що обрана дослідником тема є справді актуальною і, по 

суті, є першою узагальнюючою працею з означеної проблеми.

Щоправда, слід було б при підведенні підсумків історіографічного 

огляду не просто обмежитись констатацією «дефіциту предметних 

досліджень реального змісту та механізмів влади 2010-2014 рр.», а конкретно 

показати, що зробили попередники, а що залишилося,так би мовити, «поза 

кадром», «на потім», що, як нам здається, додало б наукової вмотивованості 

окресленим автором дослідницьким завданням.

Вибір автором теоретичних основ дослідження проблеми формування 

та функціонування режиму особистої влади Віктора Януковича є 

виправданим. Важко не погодитись з ним, що «найбільш продуктивними для 

вивчення режиму Віктора Януковича є теорії авторитаризму, гібридних 

режимів, демократичного транзиту». Побудувавши на такій теоретичній



базі власну концепцію, В.І. Денисенко зміг врешті-решт вдало вписати її у 

контекст дослідження, методологічно грамотно розкрити поставлені завдання 

і тему в цілому. Загалом, схвально оцінюючи вибір саме цих теоретичних 

підходів, гадаємо, що дослідження значно виграло і посилилося б за рахунок 

використання концепту «олігархія» та похідних від нього методологічних 

напрацювань. На нашу думку, варто було б приділити більше уваги 

розтлумаченню таких понять, як «донецький клан», «сировинний клан», 

«сім’я», «політичний режим», «фінансово-промислова група». Не завадило б 

також докладніше показати, як конкретно «працювали» загальновизнані 

принципи і методи історичного дослідження (історизму, наукової 

об’єктивності, системності, аналізу і систезу тощо).

Досить солідною та оригінальною виглядає залучена автором 

джерельна база, що включає передусім документальні матеріали із чотирьох 

центральних архівів -  Центрального державного архіву вищих органів влади 

та управління України (ЦДАВО), Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України (ЦДАГО), Архіву Кабінету міністрів України 

(АКМ) та Архіву Верховної Ради України (АВР). Через недоступність або 

засекреченість більшості документів, які відображають особливості 

існування та функціонування політичного режиму Януковича, дослідником 

були залучені документи з особистого архіву автора, який він накопичив під 

час роботи у державних структурах. Вкрай важливим доповненням до 

неопублікованих документів став зібраний ним комплекс вже оприлюднених 

джерел. До його складу увійшли законодавчі акти, нормативні та розпорядчі 

документи, матеріали діловодства, статистики, судочинства і слідства, 

періодика та наративи. Таким чином, можна констатувати, що для свого 

дослідження здобувачем було зібрано і задіяно доволі широке коло 

історичних джерел. Вони вписані та інтерпретовані на належному фаховому 

рівні, що помітно посилює обґрунтованість наукових положень роботи та їх 

практичну цінність для подальших наукових розвідок.



У другому розділі «Віктор Янукович та донецький сировинний 

клан (кінець 1980-х -  2000-і роки)» автор намагається показати особливості 

виділення донецької регіональної еліти з-поміж інших еліт України та вказує 

на причини, які дозволили представникам цієї еліти стати частиною 

політичного класу незалежної України. Важливо, що автор не вводить в 

оману читачів, ретранслюючи лише загальновідомі факти та поширені 

погляди на формування місцевої еліти Донбасу, але й чітко виокремлює 

лакуни у наших знаннях про період первісного накопичення капіталу на 

Сході України. Це створює сприятливе підґрунтя для подальших досліджень 

у цій царині.

Третій розділ «Державний переворот 2010-2011 рр.» присвячений 

ключовому моменту в житті В. Януковича та «донецького клану» -  

механізмів узурпації влади через захоплення контролю над законодавчою, 

виконавчою та судовою гілками влади в Україні в той час. У підрозділі 3.1. 

В.І. Денисенко не лише наголошує на етапах отримання цього контролю, а й 

зокрема, детально описує процес так званого «приборкання» парламенту 

через формування коаліції «Стабільність та реформи», запровадження 

судової реформи 2010 р., яка давала можливість «зачистити» суддівський 

корпус через Вищу раду юстиції та ряд інших механізмів і засобів тиску на 

суддів та депутатів. Окремо у підрозділі 3.2. автор звертає увагу на 

скасування політичної реформи 2004 р. і доходить до обґрунтованого 

висновку, що саме це дозволило фактично перетворити Україну на 

президентсько-парламентську республіку.

Вузловими, як на мене, в роботі є четвертий розділ «Найближче 

оточення Президента» та п’ятий розділ «Владна вертикаль Віктора 

Януковича 2011-2013 рр.», на сторінках яких автор скурпульозно

реконструює внутрішню структуру неформального об’єднання -  «донецький 

клан» та «сім’я», пояснює роль кожного із акторів у системі розподілу влади 

та економічних благ, а також робить спробу пояснити чому той, а не інший 

актор зайняв відповідну посаду в ієрархії владної вертикалі. Автору вдалося



розкрити об’єктивні та суб’єктивні причини захоплення й утримання 

представниками цього «клану» влади у своїх руках. Проте малозрозумілою 

залишається сформована в його надрах своєрідна система кооптації та 

виключення із цього неформального об’єднання. Думається, варто було 

більш виразно показати саму структуру цього «клану», зокрема, чітко 

прописати різницю між «сім’єю» та «кланом», за умови якщо вона була.

У шостому розділі «Взаємини з регіональними елітами» зроблено 

спробу відтворити специфіку розбудови взаємовідносин між центром та 

регіональними елітами. Вибір регіонів для подібного аналізу нам видається 

репрезентативним та доволі обґрунтованим, адже відомо, що соціальною 

базою «регіоналів» були південні та східні регіони України (Донеччина, 

Луганщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина,Харківщина та АР Крим). Проте 

без показу взаємин із львівською та київською елітами, які не були 

лояльними до донеччан, навряд чи можна було б реконструювати повноцінну 

картину соціальної та економічної бази режиму В. Януковича. На прикладі 

біографічних даних ключових акторів з цих регіонів досить чітко постає 

регіональний вимір владної вертикалі 2010-2014 рр. Безумовно, така 

багатошарова тема має значно більший потенціал і заслуговує на подальші 

кроки науковців щодо створення окремого дослідження.

У сьомому розділі «Зовнішньополітичні вектори режиму» автор 

реконструює особливості еволюції поглядів В. Януковича та зміну його 

бачення зовнішньополітичного курсу України під впливом трансформації 

самого режиму. Досліднику вдалося визначити точки біфуркації, що 

обумовили прискорене зближення з РФ та погіршення стосунків із 

європейськими країнами. Також у підрозділі 7.1. справедливо наголошено на 

визначальній ролі російської гуманітарної політики в Україні, ключовими 

напрямами якої були: експансія російської мови, привалювання РПЦ та 

утвердження культу перемоги в Другій світовій війні як цементуючого 

фактора для всього пострадянського простору. Підрозділ 7.2 «Янукович та 

західні демократії» подає опис еволюції зовнішньополітичних зносин



України із США та країнами ЄС у 2010-2014 рр. Автор детально розкриває 

хронологію контактів керівництва України за правління четвертого 

Президента із західним істеблішментом. Важливо, що він не обмежився 

сухою констатацією фактів і не перетворив підрозділ на своєрідний 

«літопис» імітації євроатлантичної інтеграції донецькими можновладцями, а 

ідентифікував і чітко сформулював їх інтереси. Підрозділ 7.3 щодо 

китайського вектора міжнародної діяльності режиму Януковича взагалі 

читається як захоплююче розслідування схем тодішнього керівництва 

України по конвертації абстрактних партнерських відносин у цілком реальні 

матеріальні блага, навіть ціною шкоди національним інтересам.

На підставі аналізу значного масиву джерел В.І. Денисенко виходить 
на доволі зважений висновок про те, що роки президентства В. Януковича 

стали, по суті, провальними для України на міжнародній арені, оскільки «для 

ЄС і США він перетворився на ворога, Китай вирішив подивитися збоку, як 

будуть розвиватися події».

Логічним і достатньо насиченим фактологічно є заключний, восьмий, 

розділ з його промовистою назвою «Крах режиму».
Помітною перевагою дослідження є подача трансформації політичного 

режиму В. Януковича крізь призму політичних біографій, поглядів та вчинків 

ключових акторів так званого «донецького клану». Таке залюднення 

допомагає відтворити розмаїття історичної мозаїки та реконструювати 

колективний портрет частини політичного класу досліджуваного періоду.

Варто відзначити, що кожний структурний елемент дисертації 

супроводжується коректними й виваженими міркуваннями та судженнями, а 

завершується чіткими і логічними висновками. У підсумковій частині 

дисертації відображено результати реалізації В.І. Денисенком дослідницьких 

завдань, достовірність яких не викликає сумніву. Це дає підстави 

стверджувати, що йому вдалося досягти поставленої мети дослідження, 

докладно і всебічно проаналізувати причинно-наслідковий зріз проблеми 

виникнення, формування та функціонування структури, механізмів влади та



внутрішніх суперечностей режиму четвертого Президента України, з’ясувати 

роль і місце «донецького клану» та «сім’ї» у системі розподілу влади 2010- 

2014 рр.

Оформлення тексту опанованої роботи відповідає вимогам, що 

висуваються до таких праць. Автореферат адекватно віддзеркалює її 

структуру, зміст, основні підсумкові положення та наукові результати. 

Ключові ідеї та положення, викладені в дослідженні, пройшли належну 

апробацію у монографії та 22 публікаціях у фахових виданнях України й 

зарубіжжя, у виступах та дискусіях на низці всеукраїнських і міжнародних 

наукових конференцій.

Практичне значення винесених на захист положень дисертаційного 

дослідження полягає в тому, що його основні здобутки можуть бути 

використані науковцями у процесі створення комплексних праць з історії 

України другої половини XX -  початку XXI ст., а також під час написання 

історичних, політичних енциклопедій, словників, довідників, розробки та 

впровадження навчальних курсів, освітніх програм, підручників у закладах 

вищої освіти.

Оцінюючи загалом позитивно дисертаційну роботу, хотілося в той же 

час (поряд із зазначеними вище у розділах) звернути увагу й на деякі інші 

незначні упущення переважно технічного характеру.

Зокрема, не позбавлена вона, на жаль, орфографічних та пунктуаційних 

помилок, стильових огріхів. Варто було б уніфікувати написання згадуваних 

в роботі персоналій (наприклад, В. Янукович або Віктор Янукович). Взагалі 

для зручнішого ознайомлення та сприйняття такого об’ємного тексту, в 

якому присутні численні прізвища і географічні назви, доцільно було б 

наприкінці дослідження подати іменний та географічний показчики. Крім 

того, у зв’язку із наявністю в ньому значної кількості абревіатур і скорочень 

варто було їх винести й розтлумачити перед «Вступом».



Однак вказані зауваження та побажання не мають принципового 

характеру і суттєво не впливають на загальну позитивну оцінку опанованої 

роботи.

Дисертаційна праця у вигляді монографії В.І. Денисенка «Формування 

та функціонування в Україні політичного режиму Віктора Януковича (2010— 

2014 рр.)» є самостійним, завершеним, оригінальним науковим

дослідженням, яке за рівнем науково-теоретичного осмислення та 

узагальнення обраної проблеми, прирощення нових конкретно-історичних 

знань послугує вагомим внеском у збагачення та розвиток сучасної 

української історіографії.

Дисертація відповідає чинним вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24 липня 2013 р. (зі змінами), а її автор Вадим Ігорович Денисенко 

заслуговує на присудження наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.01 -  історія України.
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