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ВСТУП

Серед ключових проблем сучасного українського суспільства 
важливе місце посідає діяльність неформальних олігархічних 
груп, які гальмують реформи, спрямовані на подолання еконо-
мічної відсталості, політичної корупції та на розвиток інститутів 
громадянського суспільства. Це явище було отримане у спадок від 
Радянського Союзу. Мережі неформальних груп номенклатури, 
неофіційні практики та зв’язки компенсували недоліки командно- 
адміністративної системи і відстрочили крах забюрократизованої, 
недомодернізованої країни. 

Після розпаду в 1991 році «червоної імперії» ситуація карди-
нально змінилася. У результаті розриву із союзним центром, з якого 
відбувалася координація майже всіма сферами життя радянської 
України, розпочалася короткотривала дезорганізація місцевих 
управлінських еліт, замкнених на Москву. Відсутність стримуючих 
чинників і контролю з центру стала підґрунтям до початку боротьби 
за перерозподіл сфер впливу між найбільш потужними регіональ-
ними елітами (київською, харківською, дніпропетровською та 
донецькою). Унаслідок транзиту радянських еліт, з притаманними 
їм політичними практиками, і входженню їх до новостворених  
кланово-олігархічних груп було майже повністю заблоковано 
модернізацію у вже незалежній Україні. На зміну тоталітарному 
прийшов гібридний політичний режим, що поєднував демокра-
тичний фасад із масштабною корупцією. 

Ефективна боротьба з олігархічними групами вимагає ґрун-
товних знань про формування і функціонування неформальних 
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мереж серед політичних еліт. У такому контексті видається вкрай 
важливим дослідження особливостей розвитку і трансформації 
дніпропетровського партійного клану.

Об’єктом нашого дослідження є політична еліта Радян-
ського Союзу 1920-х – початку 1990-х рр., предметом – особли-
вості формування та функціонування дніпропетровського клану  
в 1920-х – початку 1990-х рр.

Метою роботи є доведення існування неформальної управлін-
ської групи – «дніпропетровського клану» – серед політичних еліт 
УРСР1 та СРСР, визначення специфіки її становлення та діяльності. 

У монографії прагнемо розкрити низку дослідницьких завдань: 
охарактеризувати стан вивчення проблеми в історіографії, 
джерельну базу та теоретико-методологічні засади дослідження; 
визначити ознаки належності до дніпропетровської управлінської 
мережі; показати етапи зародження, принципи кооптації та джерела 
формування дніпропетровського клану в 1920-х – наприкінці 
1980-х років; проаналізувати кількісний та якісний склад керівної 
верхівки Дніпропетровщини у 1920-х – наприкінці 1980-х років; 
визначити кількісний склад «дніпропетровців» серед владних еліт 
УРСР та СРСР у 1920-х – 1991 рр.; з’ясувати статус дніпропетровської 
управлінської мережі відносно інших управлінських мереж УРСР; 
висвітлити обсяг повноважень і функціонал представників дніпро-
петровського клану всередині номенклатурних еліт УРСР та СРСР.

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з кінця 
1920-х до початку 1990-х років. Нижня хронологічна межа пов’я-
зується із першими спробами консолідації більшовицької еліти 
в регіоні. Верхня хронологічна межа пов’язана з транзитом пред-
ставників дніпропетровського клану до політичної системи неза-
лежної України. 

1 Під УРСР у роботі розуміємо державне утворення, яке з 10 березня 1919 р. мало 
назву Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), а з 30 січня 1937 року 
отримало назву – Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР).
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Ця робота не була би можлива без допомоги моїх вчителів та 
колег. Як студент кафедри історії України Запорізького національ-
ного університету починав свої наукові дослідження під керів-
ництвом професора Сергія Романовича Ляха. Саме він відкрив 
для мене глибини історії. Завдячуючи його надзвичайно цікавим 
науковим дослідженням і довгим бесідам на історичні теми, 
у мене сформувалося непереборне бажання займатися наукою. 
На кафедрі новітньої історії України мені пощастило писати 
дипломну роботу під керівництвом професора Миколи Олексан-
дровича Фролова, який повсякчас дивував мене своїми знаннями 
радянської політичної історії. На захисті його докторської дисер-
тації я побачив, що таке справжня наукова дискусія. Знайом-
ство з професором Федором Григоровичем Турченком, завжди 
відкритим до обговорення будь-яких наукових питань, збагачу-
вало мої наукові дослідження. Федір Григорович, ні на мить не 
полишаючи науки, демонстрував свою непохитну громадську 
позицію, відстоював загальнолюдські цінності на Майдані в Запо-
ріжжі у 2013–2014 рр. Його енергія і непохитність у боротьбі за 
свободу слова та думки завжди підтримувала і надихала мене 
у найскладніші часи. 

За рік до вступу в аспірантуру (2014 р.) я почав тісно співпрацю-
вати з доцентом Олексієм Федоровичем Штейнле, майбутнім керів-
ником моєї кандидатської дисертації. Від початку нашої спільної 
роботи над різними науковими проєктами, грантами та під час 
участі у наукових конференціях, я неодноразово переконувався 
у його високому професіоналізмі і непереборному оптимізмі. Мені 
безперечно пощастило, що саме він, один із найкращих в Україні 
знавців і дослідників партійно-радянських еліт УРСР повоєнного 
часу, є моїм науковим керівником. Йому я вдячний за вибір такої 
надзвичайно цікавої теми дослідження, добрим порадам у моменти 
творчої кризи. Його невтомна енергія, підтримка та конструктивна 
критика уможливила появу цієї книги.
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За консультації, цінні поради та допомогу при підготовці цього 
дослідження автор висловлює щиру вдячність професорам: Віталію 
Миколайовичу Андрєєву, Юрію Олеговичу Каганову, Володимиру 
Івановичу Маслаку.

Маю висловити вдячність моїм західним колегам – професору 
історії університету Північної Кароліни Дональду Рейлі (Donald  
J. Raleigh) та професору Наталі Кібіті (Nataliya Kibita), чия зацікавле-
ність моєю роботою стала додатковим стимулом для її завершення.

Також я хочу щиро подякувати співробітникам Державного 
архіву Дніпропетровської області, які від першого дня, як я пере-
ступив поріг похмурої будівлі колишнього «партійного архіву» 
робили все, щоб удоступнити стоси необхідних для цього дослі-
дження документів. Без їхньої допомоги навряд чи мені б вдалося 
написати це дослідження.
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РОЗДІЛ 1 

Історіографія проблеми, джерельна 
база та теоретико-методологічні  

засади дослідження

1.1. Дніпропетровський клан в історіографії

В основу аналізу історіографії з означеної теми ми поклали запро-
понований українським істориком Наталією Яковенко принцип 
конуса [756]. Верхівкою цього конуса будуть дослідження, які безпо-
середньо присвячені проблематиці існування та функціонування 
дніпропетровського клану. На проміжному щаблі цієї структури 
розташовуються праці, автори яких досліджували неформальні 
групи і відносини в середовищі партійно-радянської номенкла-
тури СРСР. Фундаментом або «підошвою» нашого історіографіч-
ного аналізу стали роботи біографічного характеру, на сторінках 
яких описані кар’єрні траєкторії і соціально-політичні портрети 
ключових представників дніпропетровського клану.

Праці про власне дніпропетровську «партійну групу»
Однією із засадничих робіт для нашої теми є стаття «Регіональні 

когорти та політична мобільність в СРСР: на прикладі Дніпропетров-
ська», написана почесним професором Іллінойського університету 
Джоелем Мозесом [578]. На основі доступних у 1976 році для амери-
канських дослідників джерел (періодичні видання та офіційні довід-
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ники) ним була зроблена одна із перших спроб показати позицію 
«дніпропетровської групи (когорти)» у тодішній політичній системі 
і пояснити на підставі моделі взаємовідносин «клієнт-патрон» 
кар’єрні успіхи вибраних ним двадцяти чотирьох «дніпропетровців». 
Для обґрунтування цієї моделі Мозес виділив п’ять характеристик:  
1) тісна приналежність та ідентифікація двадцяти чотирьох поса-
дових осіб один із одним та з Дніпропетровською областю; 2) відносно 
значне зростання чисельності представників регіону із моменту, 
коли Брежнєв очолив КПРС у 1964 році; 3) широкий діапазон покла-
дених на них авторитетних посад і функціональних обов’язків;  
4) порівняння числа представників із різних регіональних когорт, 
обраних у ЦК на партійних з’їздах, починаючи з 1954 року; 5) підви-
щення статусу дніпропетровської когорти в порівнянні зі змен-
шенням кар’єрних можливостей когорти, пов’язаної із Харковом 
і Миколою Підгорним (членом політбюро ЦК КПРС та вірогідним 
суперником Брежнєва). Завдяки такому підходу, вченому вдалося 
показати унікальність кар’єрного зростання «дніпропетровців» 
у цей період та довести, що це багато в чому пов’язано з опікою 
їхнього патрона Брежнєва. Запропонована і перевірена на відповід-
ному фактографічному матеріалі Мозесом патрон-клієнтська модель 
аналізу політичного набору в СРСР на прикладі «дніпропетровської 
когорти», на нашу думку, є обґрунтованою, але не вичерпною. 

Важливим кроком у дослідженні регіональних еліт Радянської 
України є праці Орисі Кулик. У 2017 році вона захистила у Стен-
фордському університеті дисертацію «Коли Україна управляла 
Росією: регіоналізм та номенклатурна політика після Сталіна,  
1944–1990» [826]. У цьому дослідженні головна увага зосереджена 
на місцевій бюрократії Києва, Львова і Дніпропетровська та особли-
востях формування у цих регіонах персональних мереж. Авторка 
описує неформальні зв’язки між елітами, а також їх взаємодію, 
кодекси поведінки та форми «етикету» у владних структурах. 
Ключові тези дисертації побачили світ у однойменній статті [656].
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На думку Кулик, «щоб зрозуміти підйом Дніпропетровська 
в 1960–1970-х роках, треба сягати поза межі патронажу, клієн-
телізму і зауважувати, що змінилося після смерті Сталіна  
в 1953 році» [656]. Ці зміни вона пов’язує зі збільшенням економічної 
ваги регіону, територіальною стратифікацією через існування 
в Радянському Союзі закритих і відкритих міст і сіл, нерівномірний 
розподіл привілеїв і ресурсів. Посилювали цю нерівність лобізм та 
неформальні відносини, які сформувалися на початку 1970-х років 
між Військово-промисловою комісією (нам не вдалося встановити, 
що це за коміся – В.Б.), політбюро, секретаріатом і «дніпропетров-
цями» високого рангу. Авторка висуває цікаву гіпотезу про те, що 
після усунення Хрущова київсько-харківський «клан», до якого 
вона включає Підгорного, Шелеста та Семичасного, втратив свій 
вплив у зв’язку із заміною хрущовської децентралізації на політику 
посилення владної вертикалі. Це один із чинників, який додатково 
посприяв вивищенню «дніпропетровців» у цей період. 

Такі тези отримали розвиток в іншій статті авторки «Радян-
ський ВПК та поширення впливу українських регіональних еліт за 
Хрущова та Брежнєва» [573]. Спираючись на думку Наталії Кібіти 
про збільшення незалежності регіональних та загальнореспублі-
канських еліт від Кремля через реформу раднаргоспів [571], Кулик 
іде далі і стверджує, що цей чинник (економічна незалежність) є не 
менш важливим для вивищення еліт найбільш потужних промис-
лових регіонів на кшталт Донбасу, Харкова, Києва та Дніпропетров-
ська. Кулик пов’язує успіх деяких керівників Дніпропетровщини із 
розташуванням у регіоні пріоритетних для радянської політичної 
та економічної системи підприємств [573, с. 130–132]. 

Американський учений Джон Віллертон приділив значну увагу 
системі патронажу в цілому в СРСР [587; 588] і, зокрема, патронажним 
мережам та союзам (коаліціям) безпосередньо в період правління 
Брежнєва [589]. Віллертон пов’язує успіх Брежнєва з його вмінням 
домовлятися і вступати у союзи/коаліції з іншими управлінськими 
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мережами. У період 1960–1970-х років, на його думку, можна гово-
рити про п’ять впливових мереж: 1) мережа Брежнєва (основа – 
так звана «дніпропетровська мафія»); 2) група Суслов-Пельше- 
Пономарьов (очолював «сірий кардинал» Михайло Суслов); 3) харків-
ська (українська) група під керівництвом Миколи Підгорного, до якої 
входили Віталій Титов і Петро Шелест; 4) білоруська група, створена 
під час Другої світової війни й очолювана Кирилом Мазуровим, до 
неї увійшли Петро Машеров і Михайло Зімянін; 5) московська група 
на чолі з Іваном Капітоновим, включала в себе Віктора Гришина та 
Петра Демичева [589, с. 183]. Серед перерахованих мереж домінуюче 
становище займала особиста мережа Брежнєва, довкола якої гурту-
валися інші «союзні» мережі. Представники «союзних» мереж, хоч 
і займали високі посади, проте найбільш впливові все ж таки зали-
шалися за представниками брежнєвської групи. За спостережен-
нями Віллертона, група Брежнєва займала ключові посади в трьох 
галузях: промисловості, сільському господарстві, оборонній галузі, 
а також домінувала в органах державної безпеки. Цікавим, але необ-
ґрунтованим, видається твердження автора про альянс між харків-
ською та донецькою управлінськими мережами. 

Одним із перших українських дослідників, який звернув увагу 
на присутність у владній вертикалі неформальних груп СРСР та 
УРСР, є Валерій Васильєв. У своїй статті «Перші секретарі обкомів 
компартії України в радянській управлінській системі (середина 
50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.)» [605] автор намагається показати 
існування особливих, більш глибоких і стійких, ніж службові, 
зв’язків серед обласних або регіональних партійних керівників; 
робить деякі узагальнення щодо процесів формування та діяльності 
неформальних управлінських груп. Валерій Васильєв виділяє три 
управлінські мережі: харківська, яку почав створювати та очолив 
Микола Підгорний; дніпропетровська, яку особисто опікував Леонід 
Брежнєв; донецька, якою опікувався багаторічний голова Ради міні-
стрів УРСР Олександр Ляшко. Одним із ключових чинників, який 
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впливав на формування найбільш потужних клієнтел, дослідником 
визначено промисловий розвиток регіону. Тобто, чим потужніший 
був промислово-економічний потенціал регіону, тим більшою була 
ймовірність утворення впливової управлінської мережі або клану.

Важливий внесок у дослідження дніпропетровської управлін-
ської мережі внесли українські історики Віктор Крупина та Юлія 
Кузьменко. Їхня стаття висвітлювала діяльність номенклатурних 
земляцтв в УРСР 1950–1980-х рр. Під земляцтвом автори розуміють 
«неформальну владну групу, консолідовану на ґрунті належності її 
представників до регіону, де проходило їх особистісне і/або профе-
сійне становлення, створення і функціонування якої відбувається 
за законами патрон-клієнтелізму, а діяльність спрямована на 
зміцнення політичних позицій членів земляцтва і лобіювання 
корпоративних інтересів» [650]. Також дослідники вважають, що 
належність до земляцтва могла, обумовлюватися професійними, 
родинними, товариськими або кон’юнктурними зв’язками. У той же 
час виникають запитання відносно тлумачення авторами понять 
і суті таких явищ, як «клієнтела» та «земляцтво». Дослідники ствер-
джують що ці поняття не можна ототожнювати лише тому, що вони 
є «деструктивною неформальною групою, орієнтованою на задово-
лення виключно власних інтересів і потреб за рахунок державної 
організації» [650]. Звідси наше запитання: а земляцтва не мають 
на меті задоволення власних потреб за рахунок державної органі-
зації? Також дискусійним є протиставлення клієнтели та трудового 
колективу. Хіба трудовий колектив не може бути частиною клієн-
тели? Невже клієнтела не зацікавлена в якнайдовшому безпере-
бійному функціонуванні державних інститутів та організацій, які 
задовольняють її інтереси? 

У цьому безперечно важливому дослідженні виділяються 
харківське, донецьке, дніпропетровське номенклатурні земляцтва, 
які були сформовані в індустріально розвинених областях, а їх 
господарські керівні кадри входили до номенклатури ЦК КПРС. Для 


