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На розсуд знавцям та дослідникам сучасних політичних і, зокрема, виборчих 

процесів Юрієм Остапцем виноситься надзвичайно актуальна проблема. Її актуальність 
криється в самій постановці тематичного інтересу вченого. Адже сучасний політичний 
розвиток України неможливий без підготовки та організації електоральних процесів, 
відстеження кожного кроку в системі її здійснення. Це надзвичайно складний процес і 
автор слушно на цьому акцентує увагу. Більше того, сучасний політичний розвиток 
України неможливий без ефективного задіяння регіонів, що підтверджує специфіку 
залежності політичної стабільності в державі від індикаторів розвитку регіонів. 

Одним із таких індикаторів політичного розвитку є й електоральний процес у 
регіонах. Дослідник робить детальний аналіз цілого спектру відповідних умов 
здійснення електорального процесу на прикладі Закарпатської області, визначаючи при 
цьому регіональні особливості комплексного бачення проблеми. Відтак, автор детально 
вивчає різноманітні аспекти участі громадян Закарпаття у виборчих процесах.  

У монографії прослідковуємо і партійне структурування напередодні та під час 
політичних виборів різних рівнів, позиції представників регіональної політичної еліти, 
різнопланові агітаційні, пропагандистські акції суб’єктів виборчих процесів, блокування 
й протистояння партійних осередків і блоків, аналітичні зрізи та експертні оцінки 
дослідників і багато іншого. 

Дослідник уміло аналізує виборчі процеси в Закарпатті, поєднуючи їх із 
історичною специфікою місцевих політичних змін, доводячи, що Закарпаття є одним із 
тих регіонів сучасної України, що має найбільшу історичну традицію електоральної 
участі. Упродовж ХХ століття місцеві жителі безпосередню залучалися до формування 
багатопартійної системи та пропорційної виборчої практики. Цей досвід, як доводить 
автор, сприяв становленню особливого змісту політичної свідомості та політичної 
культури закарпатців, підсилив можливості реалізувати себе в процесі політичного 
елітотворення багатьом відомим діячам регіону. 

Монографія носить і повчальний характер. Адже автор вказує на помилки 
суб’єктів виборчих процесів, причини конфліктних ситуацій, проблеми законодавчого 
характеру у реалізації громадянами виборчих прав тощо. 

Якісним доповненням монографічного текстового матеріалу слугують численні 
додатки, які ілюструють цілісну картину виборчих перегонів, усіх складових цього 
процесу. 

Варто зазначити й те, що автор доцільно взяв до уваги нетиповий, у політичному 
відношенні, регіон для порівняльного аналізу електоральних процесів в Україні.  

Монографічне дослідження виконане за сучасними вимогами, має динамічну 
структуру, зрозумілий і легкий стиль для сприйняття. 
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The modern political development of Ukraine is impossible without the preparation and 
organization of electoral processes. This issue is considered in the monograph of Yuriy 
Ostapets in the context of effective involvement of regions which confirms the specificity of 
political stability dependence in the state on the regional development indicators. The electoral 
processes in Zakarpattya are analyzed along with historical specific character of local political 
changes. 

The monograph emphasizes on the mistakes of electoral processes, causes of conflicts, 
legislative problems in the implementation of citizens’ voting rights and others. 

The reviewer summarized, that the scientific work of Yuriy Ostapets is the actual 
complex research based on deep theoretical developments, analysis of empiric material, 
generalizations of Ukrainian regional and national experience in the field of electoral 
processes. 

 


