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Streszczenie. Rozpatrzono konkurencję polityczną miejscowych ośrodków partii politycznych
w aspekcie regionalnym na Ukrainie, na przykładzie obwodu wołyńskiego. Zbadano współczesny
stan funkcjonowania partii politycznych w lokalnych procesach wyborczych. Uzasadniono, iż przy
braku stałej bazy społecznej lokalne organy partii politycznych przeważnie nie reprezentują
interesów grup społecznych, lecz są pragmatycznymi projektami grup finansowo - przemysłowych,
wzrost których koreluje się z początkiem kolejnej kampanii elektoralnej. Uzasadniono, iż
największą możliwość znalezienia zasobów niezbędnych do kampanii wyborczej, co wiąże się z
reprezentacją wśród władzy lokalnej, posiadają partie parlamentarne, będące u władzy na
poziomie ogólnopaństwowym.
Słowa kluczowe: indeks efektywnej liczby partii, konkurencja polityczna, partia polityczna,
proces wyborczy, grupy finansowo-przemysłowe.
Abstract. Political competition of local cells of political parties in the regional aspect in Ukraine
on the example of Volyn region is considered. The current state of participation of political parties
in local electoral processes is investigated. It is proved that in case of the absence of a sustainable
social base the local organizations of political parties mostly do not represent interests of social
groups. They are pragmatic projects of financial industrial groups, the growth in the number of
which correlates with the beginning of the next electoral campaign. It is reasoned that the greatest
opportunity to find the necessary resources for the election campaign, and therefore to be
represented in local government have parliamentary parties which are in power at the national
level.
Keywords: index of effective number of parties, political competition, political party, electoral
process, financial and industrial groups.
Анотація. Розглянуто політичну конкуренцію місцевих осередків політичних партій у
регіональному аспекті в Україні на прикладі Волинської області. Досліджено сучасний стан
участі політичних партій у локальних виборчих процесах. Обґрунтовано, що за відсутності
сталої соціальної бази місцеві організації політичних партій переважно є не виразниками
інтересів соціальних груп, а є прагматичними проектами фінансово промислових груп,
зростання кількості яких корелює з початком чергової електоральної кампанії.
Аргументовано, що найбільшу можливість знайти ресурси, необхідні для виборчої кампанії, а
відтак і бути представленими у місцевій владі, мають парламентські партії, які знаходяться
при владі на загальнодержавному рівні.
Ключові слова: індекс ефективної кількості партій, політична конкуренція, політична
партія, виборчий процес,фінансово-промислові групи.
Постановка наукової проблеми та її значення. У демократизації політичних процесів
важливу роль відіграють політичні партії. Державотворчі процеси відкрили широкі можливості
для розбудови національної держави з урахуванням історичної і культурної самобутності її
регіонів. З проголошенням незалежності розпочався активний процес формування нових
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політичних інститутів, утвердження принципів демократії та політичного плюралізму,
формування системи представницьких органів влади, створення мережі місцевих осередків
політичних партій. Волинська область як складова частина суверенної України є активним
суб’єктом розбудови держави і нації і тому вивчення практики демократичної трансформації
на її теренах є вагомим чинником поповнення загальнонаціонального досвіду
державотворення.
Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. У політичній науці активізуються
дослідження що стосуються вивчення політичних партій та їх ролі у політичних процесах. У
цьому контексті варто виокремити праці М. Примуша, А. Романюка, В. Шаповала, Ф. Рудича,
Г. Щедрової та інших. Однак проблема політичної конкуренції політичних партій, а особливо
її регіональна складова в Україні, ще потребує спеціальних досліджень.
Мета і завдання дослідження. Мета роботи – здійснити аналіз політичної конкуренції
та участі обласних партійних осередків у місцевих виборах 2015 р.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів
дослідження. Актуальність роботи полягає у тому, що основою досліджуваної проблеми
виступає аналіз регіонального виборчого процесу та політична конкуренція обласних
осередків політичних партій України.
Специфіка партійно-політичної структуризації у Волинській області загалом уписується в
схему еволюції партійної системи України запропонованої вітчизняними фахівцями: 1990–
1995 рр. (етап становлення багатопартійності); 1996–1999 рр. (етап формування системи
поляризованого плюралізму); 2000–2004 рр. (етап переходу до системи поміркованого
плюралізму); 2005– лютий 2010 рр. (етап стабілізації системи поміркованого плюралізму);
2010 – 2015 рр. (збереження системи поміркованого плюралізму із появою нових молодих
політичних партій, які формувалися з громадських активістів та представників бізнесструктур) Це свідчить про запит на нові політичні сили в суспільстві [8, с. 3].
Політичній конкуренції та активізації політичному структуруванню в областіу 2015 р.
сприяливибори до органів місцевого самоврядування, оскільки відповідно до Закону України
"Про місцеві вибори", обрання депутатів обласних, районних, міських, районних у містах рад
проводилися за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за
виборчими списками місцевих організацій політичних партій [4].
Результати місцевих виборів засвідчили кардинальну зміну у розстановці політичних сил
після місцевих виборів 2010 р. і вихід на політичну арену молодих політичних партій, які
формувалися з громадянських активістів, представників бізнес-структур та політиків, які або
вийшли з лав колишніх політичних партій. Характер симпатій волинських виборців до партій
та виборчих блоків яскраво засвідчують результати виборів до Волинської обласної ради
(табл. 1).
Таблиця 1
Результати виборів до Волинської обласної ради 2015 р.
№ Політичні партії та виборчі
Голоси за
% голосів
Кількість
з/п
блоки
мандатів
1.
УКРОП
90 195
26,56
17
2.
БПП "Солідарність"
73 308
20,31
13
3.
ВО "Батьківщина"
65 678
18,75
12
4.
ВО "Свобода"
35 825
10,94
7
5.
"Об’єднання "Самопоміч"
26 793
7,81
5
6.
"Наш край"
21 305
6,25
4
Джерело:[11].
У 1979 році, М. Лааско і Р. Таагепера, ввели в науковий обіг поняття ефективної кількості
партій (далі − ENP), для вимірювання кількості впливових політичних партій. Індекс
ефективної кількості партій вказує на кількість партій, їх відносну вагу і є широко
застосовуваним методом для розрізнення партійних систем. Індекс обчислюється на підставі
визначення розміру підтримки, яку має кожна партія під час виборів[13]. Для аналізу
ефективної кількості політичних партій та розуміння локального політичного процесу було
враховано частку голосів виборців, які проголосували за місцеві осередки політичних партій
на виборах до Волинської обласної ради у 2006 р. і у 2015 р.
Так, у 2006 р. до Волинської обласної ради потрапило сім політичних партій (Блок Юлії
Тимошенко – 40 депутатів, Виборчий блок "Наша Україна" – 18 депутатів, УНБ Костенка і
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Плюща – 6 депутатів, Блок Б. Клімчука "Рідна Волинь" – 5 депутатів, Народний блок Литвина
– 4 депутати, Партія регіонів – 4 депутати, СПУ – 3 депутати) з такою часткою голосів від
загальної їх кількості, а саме: Блок Юлії Тимошенко – 0,50, УНБ Костенка і Плюща – 0,23,
Блок Б. Клімчука "Рідна Волинь" – 0,07, Народний блок Литвина – 0,04, Партія регіонів – 0,04,
СПУ – 0,03. Загальний індекс ефективної кількості партій (ENP) становив 3,08 для всіх партій
на виборах до Волинської обласної ради у 2006 р.
Підрахунок індексу ефективної кількості партій вважають некоректним, коли одна партія
отримала більше ніж 50% мандатів і, відповідно, домінує над рештою партій, як це відбулося
під час виборів у 2006 р. до обласної ради. ENP становив 3,08 для всіх партій на виборах до
Волинської обласної ради, але фактично Блок Юлії Тимошенко отримав переважну більшість
голосів виборців і сформував керівні органи представницького органу області. Таким чином,
2006 – 2010 рр. характеризуються домінуванням Блоку Юлії Тимошенко у Волинській
обласній раді.
Інша ситуація склалася у 2015 р. і до Волинської обласної ради потрапило сім
політичних партій, а саме: політична партія "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" – 17
депутатів, партія "Блок Петра Порошенка "СОЛІДАРНІСТЬ" – 13 депутатів, політична партія
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 12 депутатів, політична партія Всеукраїнське
об’єднання "Свобода" – 7 депутатів, Радикальна партія Олега Ляшка – 6 депутатів,
Політична партія "Об’єднання "Самопоміч" – 5 депутатів, Політична партія "Наш край" – 4
депутатів [11].
Ще вісім суб’єктів виборчого процесу не потрапили до представницького органу
Волинської області (Аграрна партія України, політична партія "Громадянська позиція",
політична партія "Громадський Рух "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", політична Партія "Опозиційний
блок", політична партія "Європейська партія України", Партія Зелених України, політична
партія "Нова держава", політична партія "СОЦІАЛІСТИ").
Сім політичних партій потрапили у Волинську обласну раду з такою часткою голосів від
загальної їх кількості, а саме: політична партія "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" –
0,21, партія "Блок Петра Порошенка "СОЛІДАРНІСТЬ" – 0,17, політична партія Всеукраїнське
об’єднання "Батьківщина" – 0,15, політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" –
0,08, Радикальна партія Олега Ляшка – 0,08, Політична партія "Об’єднання "Самопоміч" –
0,06, Політична партія "Наш край" – 0,05. Загальний індекс ефективної кількості партій (ENP)
становив 7,63 для всіх 15 партій на виборах до Волинської обласної ради у 2015 р.
Цей індекс показує, яка кількість політичних партій має вплив на політичні процеси та
ступінь фрагментації партійної структури. Кількість ефективних партій завжди нижча від
кількості партій, які беруть участь у виборах. Разом з тим, ENP не показує ключові
особливості партійних систем в категорії взаємодії партій між собою.
Регіональні особливості специфіки політичного процесу зумовлені цілим рядом факторів,
а саме: географічним положенням, історичними процесами, етнічним складом, соціальноекономічними умовами та менталітетом населення. Для розуміння регіональних політичних
процесів важливо проаналізувати склад представницьких органів влади. До Волинської
обласної ради у 2015 р. було обрано 64 депутати. Депутати представляють сім політичних
партій, а саме: політична партія "Українське об’єднання патріотів – УКРОП" – 17 депутатів, з
них 13 чоловіків і 4 жінки; БПП "Солідарність" – 13 депутатів, з них 13 чоловік і 0 жінок;
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 12 депутатів, з них 9 чоловік і 3
жінки; політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" – 7 депутатів, з них 7 чоловік і 0
жінок; Радикальна партія Олега Ляшка – 6 депутатів, з них 6 чоловіків і 0 жінок; "Самопоміч"
– 5 депутатів, з них 5 чоловік і 0 жінок; Політична партія "Наш край" – 4 депутати, з них 4
чоловіків і 1 жінка. Тільки 8 жінок було обрано депутатами Волинської обласної ради. У одній
політичній силі, а саме у політичній партії ВО "Батьківщина" є один представник, який
належить до молоді, як соціально-демографічної групи. Головою Волинської обласної
державної адміністрації є В. Гунчик, який представляв БПП "Солідарність" [11].
Луцька міська рада налічує 42 депутати та Луцького міського голову. У 2015 р. за
результатами виборів у ній сформовані 7 фракцій, проте "Наш Край" не потрапив у раду, але
рада поповнилася "Народним контролем". Найчисельнішою є фракція "УКРОП", котра
налічує 15 обранців, "БПП Солідарність" – 7, ВО "Батьківщина" –4, "Радикальна партія" – 3,
"ВО Свобода" – 5, "Самопоміч" – 4, "Народний контроль" – 3. Міський голова, М. Романюк,
представляв БПП "Солідарність" [11].
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Представництво "Нашого краю" у Волинській обласній раді, а "Народного контролю" в
Луцькій міській раді – не єдина відмінність. На нашу думку, важливу роль у перемозі
політичних сил відіграє соціальна структура та економічне становище населення м. Луцька
та Волинської області, на які, в переважній більшості, опирались місцеві осередки політичних
партій, будуючи свої кампанії.
Усі політичні партії, представлені у Волинській області використовують різні методи
політичної агітації, а саме: адміністративний ресурс найбільш ефективно використовує
провладний БПП "Солідарність", фінансовий ресурс – УКРОП, популізм – Радикальна партія
Олега Ляшка, націоналізм – Свобода, харизматичність лідера – ВО "Батьківщина", "нові
обличчя" – "Самопоміч" та "Народний контроль", "старі обличчя" – "Наш край".
Політичні партії активно співпрацюють з фінансово-промисловими групами. У даній
співпраці спостерігається наступна тенденція, а саме: ФПГ погоджується вкладати у кошти у
політичні партії лише під час виборів – перетворюючи тим самим їх у передвиборчі проекти.
Український дослідник, Ю. Шведа, наводить маштаби комерціалізації політики. За
даними дослідника, "на всю виборчу кампанію 2012 р. у багатомандатному окрузі офіційно
було витрачено понад 600 млн грн. (офіційно задекларовані витрати за час виборчої
кампанії). Вагому частку з них витратила п’ятірка партій, які подолали виборчий бар’єр (218
млн. грн. – Партія Рагіонів, 107 млн. грн. – ВО "Батьківщина", 72 млн. грн. – КПУ, 33,7 млн.
грн.– Політична партія "УДАР" і 23,2 млн. грн. – ВО "Cвобода") [12, с. 90].
Варто зазначити, що найбільшу можливість знайти кошти, необхідні для виборчої
кампанії, а відтак і бути представленими у владі, мають парламентські партії, які знаходяться
при владі. Натомість політичні сили, які не володіють значними фінансовими ресурсами,
фактично опиняються у ролі аутсайдерів виборчих перегонів. Цікаво, що такий стан речей
має місце в Україні за відсутності традиції державного фінансування партій та розвиненої
системи членськихвнесків.
Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже,партійна конкуренція
політичних партій у Волинській області віддзеркалювала складні процеси, що відбувалися у
суспільно-політичному житті українського суспільства. Структурування політичних партій на
Волині у цілому пройшло еволюцію, притаманну партійній систем країни загалом. Вибори до
місцевих органів влади і зокрема до Волинської обласної радиу досліджуваний період
показали, що відбулися помітні зміни в структурі електоральних переваг виборців. За
принципових змін, що відбулися у політичній системі країни після падіння режиму
В. Януковича, певну сталість засвідчують такі політичні партії, як ВО "Батьківщина",
ВО "Свобода" тощо. В електоральному циклі 2010–2015 рр. обґрунтовані претензії на
представництво інтересів волинян здобули нові політичні партії "УКРОП", "Самопоміч",
"Народний контроль" та "Наш Край" але їм потрібно ще працювати над розбудовою
партійних осередків на місцях.
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POLITICAL СOMPETITION OF PARTIES IN UKRAINE
(ON THE EXAMPLE OF VOLYN REGION)
Yarosh Yaroslav
Formulation of scientific problem and its significance. Political parties play an important
role in democratizing political processes. State-building processes have opened up wide
opportunities for the development of a national state, taking into account the historical and cultural
identity of its regions. With the proclamation of independence, an active process of formation of
new political institutions, the establishment of the principles of democracy and political pluralism,
the formation of a system of representative bodies of power, and the creation of a network of local
political parties of political parties began. Volyn Oblast as an integral part of sovereign Ukraine is
an active subject of the development of the state and the nation, and therefore the study of the
practice of democratic transformation in its territory is a significant factor in replenishing the nationwide experience of state-building.
Analysis of recent research on this problem. In political science, research on the study of
political parties and their role in political processes is intensifying. In this context, it is worthwhile to
highlight the works of M. Primush, A. Romanyuk, V. Shapoval, F. Rudich, G. Schedrova and
others. However, the problem of political competition of political parties, and especially its regional
component in Ukraine, still requires special research.
The purpose and tasks of the study. The purpose of the work is to analyze the political
competition and the participation of regional party cells in the local elections of 2015.
Presentation of the main material and the substantiation of the results of the study. The
urgency of the work is that the analysis of the regional electoral process and political competition of
the regional branches of political parties of Ukraine are the basis of the problem under
investigation.
The specificity of party political structuring in the Volyn region is generally reflected in the
scheme of evolution of the party system of Ukraine proposed by domestic experts: 1990-1995 (the
stage of formation of a multiparty system); 1996-1999 (stage of forming a system of polarized
pluralism); 2000-2004 (stage of transition to a system of moderate pluralism); 2005 - February
2010 (stage of stabilization of the system of moderate pluralism); 2010-2015 (preserving the
system of moderate pluralism with the emergence of new young political parties formed from public
activists and representatives of business structures) This indicates the demand for new political
forces in society [8, p. 3].
Election of local self-government was promoted by political competition and intensification of
political structuring in the region in 2015, as according to the Law of Ukraine "On Local Elections",
the election of deputies from oblast, rayon, city and district councils in cities was conducted
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according to a proportional electoral system in a multi-mandate election district electoral lists of
local political parties [4].
The results of the local elections showed a radical change in the position of the political forces
after the local elections of 2010 and the entry into the political arena of young political parties
formed from civil activists, representatives of business structures and politicians who either left the
ranks of former political parties. The nature of the sympathy of the Volyn voters towards the parties
and the election blocs is clearly evidenced by the results of the elections to the Volyn Regional
Council (Table 1).
Table 1
Results of elections to Volyn Oblast Council 2015
з/п

p
Political parties and election
blocs
UKROP
1
BPP
2 "Solidarity"
VO
3 Batkivshchyna
VО
4 Svoboda
"Association
5
Samopomich"
"Our
6 land "

Voices for
90 195
73 308
65 678
35 825
26 793
21 305

% of votes
26,56
20,31
18,75
10,94
7,81
6,25

quantity of
mandates
17
13
12
7
5
4

Source: [11].
In 1979, M. Laasco and R. Taageper, introduced into the scientific circle the concept of an
effective number of parties (hereinafter - ENP), to measure the number of influential political
parties. An effective number of parties indicates the number of parties, their relative weight, and is
a widely used method to distinguish party systems. The index is calculated on the basis of
determining the size of support each party has during the election [13]. For the analysis of the
effective number of political parties and understanding of the local political process, account was
taken of the share of votes of voters who voted for local political parties in the elections to the
Volyn Regional Council in 2006 and in 2015.
Thus, in 2006 to Volyn regional council got seven political parties (the Yulia Tymoshenko Bloc
- 40 deputies, election bloc "Our Ukraine" - 18 deputies, UNB Kostenko and Plyushch - 6
members, Block B. Klimchuk "Native Volyn" - 5 deputies People's bloc - 4 deputies Party of
regions - 4 deputies, SPU - 3 deputies) with the share of votes of the total number, namely: BYT 0.50, UNB Kostenko and Plyushch - 0.23 bloc B. Klimchuk "Ridna Volyn" - 0.07, People's Bloc of
Lytvyn - 0.04, Party of Regions - 0.04, SPU - 0.03. The general index of the effective number of
parties (ENP) was 3.08 for all parties in the elections to the Volyn Regional Council in 2006.
Calculation of the index of effective number of parties considered inappropriate when one
party won more than 50% of seats and therefore dominates the rest of the parties, as happened
during the elections in 2006 the regional council. The ENP was 3.08 for all parties in the elections
to the Volyn Oblast Council, but in fact the Yulia Tymoshenko Bloc received an overwhelming
majority of voters and formed the governing bodies of the regional representative body. Thus, from
2006 to 2010, the domination of the Yulia Tymoshenko Bloc in Volyn Oblast Council is
characterized.
Another situation was in 2015, and seven political parties came to the Volyn Oblast Council,
namely, the political party "Ukrainian Association of Patriots - UKROP" - 17 deputies, the party
"Petro Poroshenko's party" SOLIDARITY "- 13 deputies, the political party All-Ukrainian the
Batkivshchyna Party - 12 deputies, the All-Ukrainian Freedom Liberal Party political party - 7
deputies, the Radical Party Oleg Lyashko - 6 deputies, the Political Party "Union" Self-help "- 5
deputies, the Political Party" Our Territory " - 4 deputies [11].
Another eight subjects of the electoral process did not fall into the representative body of the
Volyn region (Agrarian Party of Ukraine, political party "Civic Position", political party "Public
Movement" NATIONAL CONTROL ", political party" Opposition bloc ", political party" European
Party of Ukraine " , Green Party of Ukraine, political party "New Power", political party
"SOCIALIST").
Seven political parties fell into the Volyn Regional Council with a share of the total number of
votes, namely: the political party "Ukrainian Association of Patriots - UKROP" - 0.21, the party
"Petro Poroshenko's party" SOLIDARITY "- 0.17, political the All-Ukrainian Association
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"Batkivshchyna" party is 0.15, the All-Ukrainian Liberty Union political party is 0.08, Oleg Lyashka's
radical party is 0.08, and the "Self-help" Union political party is 0.06, Political party "Our land" 0.05. The total effective party (ENP) index was 7.63 for all 15 parties in the Volyn Oblast Council
elections in 2015.
This index shows how many political parties have an impact on political processes and the
degree of fragmentation of the party structure. The number of effective parties is always lower than
the number of parties involved in the election. At the same time, ENP does not show the key
features of party systems in the category of interaction between parties.
Regional peculiarities of the specifics of the political process are determined by a number of
factors, namely: geographical location, historical processes, ethnic composition, socio-economic
conditions and mentality of the population. In order to understand regional political processes, it is
important to analyze the composition of representative bodies of power. In 2015, the Volyn
Regional Council elected 64 deputies. Deputies represent seven political parties, namely: the
political party "Ukrainian Association of Patriots - UKROP" - 17 deputies, including 13 men and 4
women; BPP "Solidarity" - 13 deputies, including 13 people and 0 women; political party AllUkrainian association "Batkivshchyna" - 12 deputies, including 9 people and 3 women; political
party All-Ukrainian Association "Svoboda" - 7 deputies, including 7 people and 0 women; The
radical party Oleg Lyashko has 6 deputies, including 6 men and 0 women; "Self-help" - 5 deputies,
including 5 people and 0 women; The political party "Our Territory" has 4 deputies, including 4 men
and 1 woman. Only 8 women were elected deputies of the Volyn Regional Council. In one political
force, namely, in the political party "Batkivshchyna" there is one representative belonging to the
youth as a socio-demographic group. The head of the Volyn Regional State Administration is V.
Gunchik, who was representing the BPP "Solidarity" [11].
Lutsk City Council has 42 deputies and Lutsk city mayor. In 2015, according to the results of
the election, it formed 7 factions, but "Our land" did not get into the council, but the council was
replenished with "People's control". The most numerous is the "UKROP" faction, which has 15
elected members, "FP Solidarity" - 7, "Batkivshchyna" -4, Radical Party - 3, "VO Svoboda" - 5,
"Self-help" - 4, "People's Control" - 3. The mayor, M. Romanyuk, represented the BPP "Solidarity"
[11].
Representation of "Our region" in the Volyn Regional Council, and "People's control" in the
Lutsk City Council - not the only difference. In our opinion, the social structure and economic
situation of the population of Lutsk and the Volyn Oblast plays an important role in the victory of the
political forces, which, in the vast majority, rested on the local branches of political parties, building
their campaigns.
All political parties represented in the Volyn region use different methods of political
campaigning, namely: the administrative resource is most effectively used by the pro-government
BPP Solidarnist, financial resource - UKROP, populism - Radical Party Oleg Lyashko, nationalism Freedom, charismatic leader - "Motherland" "," New faces "-" Self-help "and" People's control ","
old faces "-" Our land ".
Political parties are actively cooperating with financial and industrial groups. In this
cooperation, the following tendency is observed, namely: FPG agrees to invest in political parties
only during the elections - thus transforming them into pre-election projects.
The Ukrainian researcher, Y. Shveda, sets the scale of commercialization of politics.
According to the researcher, "over the entire electoral campaign of 2012 in the multi-mandate
constituency officially spent more than 600 million UAH. (officially declared expenses during the
election campaign). A significant share of them was spent by the five parties that overcame the
electoral barrier (UAH 218 million - Party of Regions, UAH 107 million - Batkivshchyna, UAH 72
million - CPU, UAH 33.7 million). UAH - Political party "UDAR" and 23.2 million UAH - "Liberty")
[12, p. 90].
It should be noted that the greatest opportunity to find the funds necessary for the election
campaign, and therefore to be represented in the government, have parliamentary parties that are
in power. Instead, political forces that do not have significant financial resources are in fact in the
role of outsiders. Interestingly, such a state of affairs takes place in Ukraine in the absence of a
tradition of state funding of parties and a developed system of membership fees.
Conclusions and perspectives of further research. Consequently, the party competition of
political parties in the Volyn region reflected complex processes that took place in the sociopolitical life of Ukrainian society. The structure of political parties in Volyn as a whole has
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undergone evolution, inherent in party systems of the country as a whole. Elections to local
authorities, and in particular to the Volyn Regional Council in the period under investigation,
showed that there were notable changes in the structure of electoral preferences of voters.
According to the fundamental changes that took place in the political system of the country after
the fall of the regime of Viktor Yanukovych, certain constancy is witnessed by such political parties
as the Batkivshchyna, VO "Svoboda", etc. In the electoral cycle of 2010-2015, claims based on the
interests of the Volyn residents were grounded in the new political parties "UKROP", "Self-help",
"People's control" and "Our land", but they still need to work on the development of party cells on
the ground.
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