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ПОЛІТИЧНІ ІДЕНТИЧНОСТІ 
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

(НА ПРИКЛАДІ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ 
МІСЬКИХ ГРОМАД) 

 
Марія Кармазіна 

 
АЛГОРИТМ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ 
ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ (НА 
ПРИКЛАДІ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ МІСТА/МІСЬКОЇ 

ГРОМАДИ ЯК ПОЛІТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА) 
 
У статті запропоновано алгоритм дослідження політичних 

ідентичностей у міській громаді як політичному співтоваристві. 
Обстоюється думка, що політичні ідентичності є продуктом 
історичних, економічних, соціокультурних процесів, формуються 
під впливом специфічного поєднання різноманітних чинників, які 
актуалізовані тією чи іншою політикою ідентичностей. 

Ключові слова: політична ідентичність, міська громада як 
політичне співтовариство, політика ідентичностей. 

Mariia Karmazina The research algorithm of the political 
identities in modern Ukraine (based on the example of the city/urban 
population as a political community identities)  

An article proposes a research algorithm of the political identities 
of the city population as a political community. It is stressed the idea 
that political identities are the product of historical, economic, social 
and cultural processes and they are formed under specific combination 
of various factors that are actualized by one or the other identity policy.  

Key words: political identity, city population as a political 
community, identity policy.  

 
Погляд на оточуючу реальність формується під тиском тих чи 

інших подій (фактів), процесів, феноменів, зрештою – викликів з 
майбутнього. Це змушує дослідника світу політичного виокремлю-
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вати (на кожному з етапів розвитку процесу пізнання) те, що, з його 
погляду, має вагу і значення тут і сьогодні. Дослідник конструює 
підстави, які зумовлять можливість розрізняти, аналізувати, 
порівнювати, прогнозувати.  

Своєрідною підставою для розрізнення, аналізу та ін. у 
сучасних українських реаліях стала ідентичність. Ідентичність є 
тим елементом української дійсності, який актуалізувався внаслі-
док багатьох чинників. Серед цих, останніх, – не лише постання 
1991 року Української держави, але й різноманітні й різноспря-
мовані процеси, що розгорталися в наступний час в Україні, під 
дією яких відбувалася політизація до того неполітичних сфер, 
що, у свою чергу, викликало до життя нові явища і феномени. Це 
дає підстави твердити, що на сучасному етапі функціонування 
українського суспільства політична ідентичність (у контексті 
інших ідентичностей) є домінантною. Вона як продукт інтерак-
цій, результат зіткнення конкуруючих (до взаємовиключності) 
дискурсів, стала підґрунтям політичних дій і політичної 
поведінки українських громадян.  

Аналіз ідентичності як феномену (згідно з настановами  
Р. Брубейкера) колективної самості і як аспекту індивідуальності, 
а крім того, додам, і як певної рамки для політичної дії, можна 
здійснювати на різних рівнях спільноти (суспільства), зосереджу-
ючи увагу на тих чи інших співтовариствах (громадах), виокрем-
лених за певною сукупністю ознак, зокрема, територіальних, 
гендерних, професійних, вікових тощо. Співтовариство (гро-
мада) – ментальний конструкт, щодо якого не можна окреслити 
вичерпний набір характеристик (ознак), оскільки кожне співтова-
риство формується і функціонує у специфічних соціокультурних, 
історико-політичних, економічних та ін. умовах, які й впливають 
на його конфігурацію, межі, суть, зумовлюють ізоляцію чи 
активну комунікацію з іншими співтовариствами, «накладання» 
одних на інших. Взаємодія на консенсусній чи конфліктній 
основі зумовлює особливості інституціоналізації ідентичностей 
співтовариства (громади).  

Політичність стає ознакою співтовариства, коли воно почи-
нає продукувати смисли і значення, які, резонуючи у публічному 
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просторі, набувають значення. Тобто своєю поведінкою громада-
суб’єкт викликає зміни у становищі інших співтовариств (громад), 
які функціонують у межах спільноти, пропонуючи зміну (більшою 
чи меншою мірою) правил гри.  

За допомогою «територіальних ознак» можна виділити як 
окреме співтовариство місто, територіальну/міську громаду, законо-
давчі підстави функціонування якої закріплено у Конституції 
України (1996) [1], Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» 
(1997) [2]. Основними ідентичностями, за якими можна аналізувати 
ту чи іншу громаду, є регіональна, етнічна, гендерна, вікова, 
статусно-професійна, культурна і політична. 

Алгоритм виявлення і дослідження політичних ідентичностей 
у місті/міській громаді як політичному співтоваристві повинен, на 
нашу думку, включати вивчення усієї сукупності обставин їх 
формування, суті й перспектив трансформації.  

1. Найперше, місто/міську громаду варто характеризувати, 
взявши до уваги такі чинники, як: 

– час виникнення міста і здобуття ним, власне, міського 
статусу;  

– підстави зміни назви міста (динаміка топоніму); 
– сучасну геополітичну локалізацію у межах держави як 

політичного утворення (розташування на Сході, Заході, Півночі, 
Півдні, у Центрі): локалізація у геополітичному просторі (прикор-
донне/«внутрішнє» місто) зумовлює наближеність/віддаленість 
міста від іншого – зовнішнього «ворога» чи «друга» (зна-
чущого/незначущого, нейтрального); від столиці як політичного 
центру держави; від найближчих і віддалених своїх тощо; 

– нинішню політико-адміністративну вагу міста (ступінь 
політичної автономності/підпорядкованості: столиця, обласний, 
районний центр, місто районного, обласного, столичного 
підпорядкування). 

Проаналізувавши українські міста-обласні центри за такими 
критеріями, як: час утворення міста, незмінність/змінність його 
назви, рік здобуття статусу обласного центру, а також особли-
вості локалізації у межах кордонів держави (за ознакою 
прикордонне/внутрішнє), отримали результати, відображені у 
Таблиці 1: 
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Таблиця 1 
Порівняльна характеристика обласних центрів України 

(з врахуванням року заснування, здобуття міського статусу  
й статусу адміністративного центру, динаміки топоніму, 

локалізації у межах держави) 
 

Назва міста-
обласного 
центру 

Рік заснування 
або першої 
згадки / 
здобуття 

статусу міста

Зміна назви 
(так/ні) 

Рік здобуття
містом 
статусу 
обласного 
центру 

Локалізація: 
центр 

прикордонної 
/внутрішньої 
області 

Вінниця 
Середина 
ХІV ст. 

Ні 1932 
Прикор-
донної 

Дніпро-
петровськ 

1776 / 1778 Так 1932 Внутрішньої

Донецьк 1869/1917 Так 1932 
Прикор-
донної 

Житомир Кінець ІХ ст. Ні 1937 
Прикор-
донної 

Запоріжжя 952/1806 Так 1939 
Прикор-
донної 

Івано-
Франківськ 

1662 Так 1939 
Прикор-
донної 

Київ  Близько 500 Ні 1932 
Прикор-
донної 

Кіровоград 1754/1784 Так 1939 Внутрішньої

Луганськ 1795/1882 Так 1938 
Прикор-
донної 

Луцьк 
Близько 1000 / 

1085 
Ні 1939 

Прикор-
донної 

Львів 1256 Ні 1939 
Прикор-
донної 

Миколаїв 1789 Ні 1937 
Прикор-
донної 

Одеса 1415/1794 Так 1932 
Прикор-
донної 

Полтава 899 /1174 Ні 1937 Внутрішньої

Рівне 1283 Так 1939 
Прикор-
донної 
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Продовження Табл. 1 

Суми 1652/1780 Так 1939 
Прикор-
донної 

Тернопіль 1540 Так 1939 Внутрішньої

Ужгород ІХ ст. Так 1946 
Прикор-
донної 

Харків 1654–1655 Ні 1932 
Прикор-
донної 

Херсон 1778 Ні 1944 
Прикор-
донної 

Хмельницький 1431/1796 Так 1937 Внутрішня 
Черкаси 1284/1795 Ні 1954 Внутрішньої

Чернігів 907 Ні 1932 
Прикор-
донної 

Чернівці ХІІ ст./1488 Ні 1944 
Прикор-
донної 

 
 Складено на основі даних офіційного веб-порталу Верховної Ради 

України. – http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/zmistcg.html  
  
Таким чином, із 24 міст-обласних центрів України: 
– 11 міст були заснованими і, відповідно, здобули статус міста 

у Середньовіччі, а інші 13 – у наступні часи; 
– половина міст зі статусом обласних центрів (12 міст) ніколи 

не змінювали своєї назви; назви ж іншої половини змінювалися (у 
деяких випадках – неодноразово); 

– 6 міст (Дніпропетровськ, Кіровоград, Полтава, Тернопіль, 
Черкаси, Чернігів) є центром внутрішніх областей, інші 18 – 
прикордонні;  

– 7 міст статус обласного центру здобули найраніше – у 1932 
року; також у період до Другої світової війни аналогічний статус 
було надано ще 13 містам (у 1937 р. – 4 у 1938 р. – 1; 1939 р. – 8 
містам): після війни – 4 містам (у1944 р. – 2, 1946 р. – 1, 1954 р. – 1).  

Топонім (назва міста) – один із своєрідних ідентитетів, який 
по-своєму розповідає про долю міста в ході розвитку історико-
політичного процесу. В одних випадках назви залишалися 
незмінними з часу виникнення поселення і здобуття ним міського 
статусу. Назви таких міст віднаходимо в літописних та інших 
стародавніх джерелах (наприклад, Київ, Львів, Луцьк, Ужгород, 
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Чернівці, Чернігів, Черкаси та ін.). В інших випадках мала місце 
зміна топоніму, що було віддзеркаленням найрізноманітніших 
політичних процесів: 

– завоювання території однієї держави іншою, що тягло за 
собою зміну кордонів і перепідпорядкування місцевої влади 
новому центру, а крім того, зумовлювало заміну одних топонімів 
іншими. Так, перебуваючи під владою Корони Польської сучасне 
місто Хмельницький іменувалося Плоскирів (до 1793), у складі 
Російської імперії і СРСР (до 1954) – Проскурів, зрештою, з 1954 
року стало називатися, власне, Хмельницький; 

– зміни сил при владі, про що твердить відмова (у 1924) від 
топоніму Єлисаветград на користь Зінов’євськ, а згодом (у 1934) – 
Кіровоград; 

– політики русифікації. Яскравий приклад – зміна топоніму 
Рівне на Ровно; 

– ідеологізації простору держави через закріплення на рівні 
топонімів імен нових «героїв» та своєрідне «відрізання минулого», 
що свого часу зумовило такі перейменування: Луганське – 
Ворошиловград, Катеринослав – Дніпропетровськ.  

Своєрідною флуктуацією (у контексті процесів совєтизації 
території України) були два акти українізації топонімів – вище-
згадане перейменування Проскурова у Хмельницький та (у 1962) 
Станіславова, Станіслава на Івано-Франківськ. Характерно, що 
українізувалися назви міст на територіях, здобутими СРСР у ході 
Другої світової війни.  

Аналіз особливостей геополітичної локалізації міста у межах 
держави викликана тим, що ідентичність мешканців міських громад 
формується й змінюється під впливом груп чинників, зумовлюючи 
певну унікальність кожного міста/міської громади (case-study). 
Унікальністю, приміром, міста Полтави є те, що серед міст-центрів 
внутрішніх областей (Дніпропетровська, Кіровограда, Тернополя, 
Черкас, Чернігова) воно є найстарішим. Унікальність міст-центрів 
областей, локалізованих у прикордонні, пов’язана з тим, що саме 
прикордонний статус по-своєму ускладнює кількісно-якісні характе-
ристики феномену політична ідентичність у міських громадах, що, у 
свою чергу, зумовлюється потужними зовнішніми викликами із-за 
кордону – Російської Федерації, Молдови, Румунії, Білорусі та ін.  
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Такі виклики базуються на низці найрізноманітніших чинників: 
етнонаціональних (за умови розділеності кордоном людського 
ресурсу, який у своїй етно- й націоідентифікації спирається на одні 
й ті самі ідентитети), церковних (проголошення церквою сусідньої 
країни своєї виняткової канонічної юрисдикції на території 
України), геополітичних (за умови прийняття/неприйняття усім на-
селенням країни чи його сегментами політичних, культурних та ін. 
цінностей, випродукуваних у лоні Західної чи не-Західної цивіліза-
цій і, відповідно, – обстоювання тих чи інших зовнішньополітичних 
орієнтирів держави/регіонів), соціальних (переорієнтація населення 
прикордонних регіонів на вищі соціальні стандарти життя, 
характерні для країн ЄС, що межують з Україною), інформаційних 
(переформатування державами інформаційного простору сусідніх 
держав з метою ідеологічної обробки виокремлених таргет-груп), 
транскордонних (наприклад, функціонування вільних економічних 
зон), чинника лідерства (в основі якого – орієнтири місцевої 
політичної, управлінської, економічної та ін. еліт на зовнішньо-
політичні центри впливу; особливості політичних відносин місцевої 
еліти з політиками, елітою центру України), ресурсному 
(зорієнтованість місцевої економіки на джерела сировини й ринки 
всередині/зовні країни), військово-політичному (проникнення на 
територію України іноземних спецслужб, наслідком чого стає 
зруйнування системи обороноздатності держави, деградація 
системи безпеки, порушення суспільної рівноваги, дестабілізація 
політичної ситуації) тощо. 

Враховуючи вищевказані чинники, а також можливість їхньої 
кооперативної дії, по-своєму унікальними case-study є такі міста, 
як: Донецьк і Луганськ, які були адміністративними центрами 
областей, що розташовані на географічному Сході України і які 
межують з Російською Федерацією; Чернігів, розташований на 
Північному Сході України і є центром області, яка межує як з 
Російською Федерацією, так і Білоруссю; Одеса та Чернівці – 
центри областей на Південному Заході країни, які межують з 
Молдовою і Румунією. 

Таким чином, мешканці України, в одних випадках, стика-
ються із викликами з боку однієї держави, в інших – двох. 
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Найскладніша ситуація у цьому сенсі в Ужгороді: Закарпатська 
область межує з трьома державами-сусідками України.  

У кожному окремому випадку кількість, якість і наслідки 
зовнішнього впливу є відмінними, але те, що вони не є такими, які 
можна ігнорувати в ході вивчення політичних ідентичностей 
мешканців відповідних регіонів України, засвідчила політична 
ситуація 2014 року (анексія Росією Криму, сепаратистські виступи 
на Донбасі і введення в регіон російських військ, терористичні 
акції в Одесі, Харкові; постання феноменів зрадництва, колабора-
ціонізму, зміни громадянської ідентичності на «новоросійську», 
«ДНРівську» чи «ЛНРівську», від’їзд/евакуація етнічних поляків із 
підконтрольних бойовикам територій до Польщі тощо). З 
урахуванням цього, важливим є аналіз розуміння суміжними з 
Україною державами сутності феномену тієї чи іншої (соціальної, 
культурної, політичної) ідентичності і, передовсім, Росією (у світлі 
російської агресії проти України). Аналіз «Концепції зовнішньої 
політики Росії» [3] (2013) свідчить, що акцентується значення у 
сучасному світі найперше «цивілізаційної ідентичності». Тобто не 
цінностей (що є актуальним для західного світобачення), а саме 
ідентичностей. У «Концепції…» зазначається, що у Росії є власні 
підходи «по темі захисту прав людини», і наголошується на мож-
ливостях «м’якої сили» у ході розв’язання зовнішньополітичних 
завдань. Таким чином, актуалізувавши проблему цивілізаційної 
ідентичності, маючи свої власні уявлення про права людини, Росія 
по-своєму витлумачує і сутність «м’якої сили», розуміючи під нею 
«комплексний інструментарій розв’язання зовнішньополітичних 
завдань з опорою на можливості громадянського суспільства, 
інформаційно-комунікаційні, гуманітарні та інші альтернативні 
класичній дипломатії методи і технології» (а не поширене в Європі 
трактування: м’яка сила – це сила, заснована на привабливості). 
Крім того, проголосивши «вищим пріоритетом національної 
безпеки» всебічний «захист прав і законних інтересів російських 
громадян і співвітчизників», «поширення і зміцнення позицій 
російської мови у світі», популяризацію «культурних досягнень 
народів Росії», консолідацію «російської діаспори за кордоном», 
російська влада уникнула тлумачення поняття «співвітчизники» (у 
словосполученні «російські співгромадяни і співвітчизники»). 



0  

 12 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 3(77) 

Утім, згідно з концепцією «русского мира», під останніми 
розуміється російськомовне населення, не залежно від місця 
проживання, його уявлень і бажань, самоідентифікації. Отже, 
аналіз сукупності ідей «Концепції зовнішньої політики…» і 
концепції «русского мира» свідчить, що російськомовність стала 
своєрідною стигмою, яка не дає індивіду жодної можливості вийти 
за межі «цивілізаційної ідентифікації». Остання ж, згідно з 
російськими переконаннями, базована на мові, культурі, «спільній 
історії», православ’ї, в ієрархії ідентичностей стає домінуючою. 
Російськомовні потрапляють у «пастку» цивілізаційної ідентич-
ності. Мова, релігія, історія та ін., таким чином, політизуються. Як 
політизується і феномен цивілізаційної ідентичності.  

Врахування як попередніх російських впливів (під якими 
розуміємо здатність без застосування прямих погроз чи сили пере-
конувати інших, змушувати їх рахуватися із певними бажаннями і 
поступатися їм) на російськомовне населення в Україні, так і 
нинішньої прямої агресії уможливлює розуміння зміни української 
ідентичності на «ДНРівську» чи «ЛНРівську».  

Для увиразнення ситуації із політичними ідентичностями в 
Україні доцільним є порівняння ідентичностей мешканців міст на 
основі бінарних порівнянь: «старих»/«літописних» (Чернігів, 
Чернівці) і «нових»/модерних (Одеса, Луганськ і Донецьк, які, 
відповідно, здобули статус міста наприкінці ХVІІІ, ХІХ і на початку 
ХХ ст.). І тут маємо своєрідний наголос: «наймолодші» міста – 
Луганськ і Донецьк – у 2014 році заявили про себе як середовища, 
мешканці яких виявили найбільшу готовність до констатації 
ідентичностей, які є новітніми, а також аномальними для України 
(«ДНРівська» й «ЛНРівська»).  

2. Для розуміння підстав вибору на користь тієї чи іншої 
ідентичності важливим є дослідження соціокультурних умов 
проживання тієї чи іншої міської громади, оскільки саме умови 
зумовлюють соціальні ідентитети, соціокультурні можливості й від-
даність індивідів тим чи іншим цінностям, зрештою, зумовлюють 
політичний потенціал того чи іншого міста, регіону, політичну 
поведінку політичних суб’єктів, електоральний і геополітичний 
вибір, слугують ґрунтом, який уможливлює політичні маніпуляції, 
постання й побутування тих чи інших політичних міфів тощо.  
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Якщо проаналізувати людський ресурс виокремлених case study, 
то виявимо, що за підсумками Всеукраїнського перепису населення 
2001 року цей ресурс в Одесі і Донецьку був досить потужним: наявне 
населення Одеси становило 1029000 осіб [4], Донецька – 1031700 осіб 
міського та 1700 осіб сільського населення [5]. Тобто ці міста мали 
статус міст-«мільйонників». Наявне населення Луганська у той же 
час становило 499,8 тис. осіб, власне, міського і 3,4 тис. осіб 
сільського [6]. Людський потенціал Чернігова і Чернівців був значно 
скромнішим: у Чернігові наявного населення було 305 тис. осіб [7], у 
Чернівцях – 240,6 [8]. На 1 січня 2014 року, за деякими даними, 
населення Одеси і Донецька зменшилося, відповідно, до 1 млн та 
близько 950 тис. осіб; Луганська – до близько 425 тис. чол.; Чернігова 
– близько 295 тис. осіб; Чернівців (на 1 жовтня 2014 року) – близько 
263 тис., що стало своєрідним проявом загальноукраїнської тенденції 
зменшення кількості населення.  

Як свідчать дані Таблиці 2, Донецьк і Луганськ були центрами 
найбільш урбанізованих регіонів країни: міське населення в них, 
відповідно, становило 90,7% і 86,9%. Високий рівень міського 
населення (понад 60%) був і в таких регіонах, як Одеська, 
Чернігівська, Полтавська області (відповідно, 66,9%, 63,9%, 
61,7%). Щодо Чернівецької області, то вона була серед найменш 
урбанізованих регіонів разом із Закарпаттям: міське населення 
становило, відповідно, 42,7% і 37,1%. Утім, Чернівецька область 
разом із Донецькою, Львівською й Дніпропетровською входила до 
четвірки регіонів із найвищою щільністю населення: відповідно, 
112,2 – 163,8 – 116,3 – 103,1 осіб на км кв. 

Таблиця 2 
Територія та кількість наявного населення за регіонами* 

(на 1 січня 2014 року) 
 

У тому числі 
Територія 
тис. км2 

Кількість 
населення, 
тис. міське сільськ.

% 
міського 
насе-
лення 

Щільність 
населення, 

осіб  
на 1 км2 

Україна 603,5 45426,2 31336,6 14089,6 69,0 75,3 
АР Крим 26,1 1967,2 1233,5 733,7 62,7 75,4 
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Продовження табл. 2 
Області 
Вінницька 26,5 1618,3 815,3 803,0 50,4 61,1 
Волинська 20,1 1041,3 543,7 497,6 52,2 51,7 
Дніпро-
петровська 

31,9 3292,4 2751,8 540,6 83,6 103,1 

Донецька 26,5 4343,9 3937,7 406,2 90,7 163,8 
Житомирська 29,8 1262,5 739,7 522,8 58,6 42,3 
Закарпатська 12,8 1256,9 466,9 790,0 37,1 98,6 
Запорізька 27,2 1775,8 1369,0 406,8 77,1 65,3 
Івано-
Франківська 

13,9 1382,1 600,8 781,3 43,5 99,2 

Київська 28,1 1725,5 1070,2 655,3 62,0 61,4 
Кірово-
градська 

24,6 987,6 617,9 369,7 62,6 40,2 

Луганська 26,7 2239,5 1945,3 294,2 86,9 83,9 
Львівська 21,8 2538,4 1545,8 992,6 60,9 116,3 
Мико-
лаївська 

24,6 1168,4 793,8 374,6 67,9 47,5 

Одеська 33,3 2396,5 1603,8 792,7 66,9 71,9 
Полтавська 28,8 1458,2 899,1 559,1 61,7 50,7 
Рівненська 20,1 1158,8 553,6 605,2 47,8 57,8 
Сумська 23,8 1133,0 772,0 361,0 68,1 47,5 
Терно-
пільська 

13,8 1073,3 475,1 598,2 44,3 77,6 

Харківська 31,4 2737,2 2202,5 534,7 80,5 87,1 
Херсонська 28,5 1072,5 656,2 416,3 61,2 37,7 
Хмельницька 20,6 1307,0 729,5 577,5 55,8 63,4 
Черкаська 20,9 1260,0 712,5 547,5 56,5 60,2 
Чернівецька 8,1 908,5 388,2 520,3 42,7 112,2 
Чернігівська 31,9 1066,8 682,0 384,8 63,9 33,4 
міста 
Київ 0,8 2868,7 2868,7 — 100,0 3433,2 
Севастополь 0,9 385,9 362,0 23,9 93,8 446,8 

 
 Україна у цифрах. 2013. – http://www.ukrstat.gov.ua/  
 
Міське населення Донеччини концентрувалося (див. Табли-

цю 3) у (станом на 9 грудня 2014 року) 52 містах (28 обласного 



 

 15

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

значення і 24 районного), Луганщини – 37 містах (14 обласного і 
23 районного) [9]. Хоча на другому місці за кількістю міст була 
Львівська область, де їх нараховувалося 44 (9 обласного і  
35 районного значення). Утім, на Луганщині більша кількість 
міст мала обласне значення – 14 проти 9 аналогічних населених 
пунктів на Львівщині. 

Таблиця 3 
Ступінь урбанізації регіонів України 

 
Кількість міст Кількість міст 

№ 
п.п 

 
Область всьо-

го 
обл. 
знач.

р-н 
знач.

№
п.п

 
Область всьо-

го 
обл. 
знач.

р-н 
знач.

1. Донецька 52 28 24 13.
Івано-
Франківська 

15 6 9 

2. Львівська 44 9 35 14. Полтавська 15 5 10 
3. Луганська 37 14 23 15. Запорізька 14 5 9 
4. Київська 26 13 13 16. Хмельницька 13 6 7 

5. 
Дніпропет-
ровська 

20 13 7 17. Житомирська 12 5 7 

6. Одеська 19 7 12 18.
Кірово-
градська 

12 4 8 

7. Вінницька 18 6 12 19. Закарпатська 11 5 6 

8. 
Терно-
пільська 

18 2 16 20. Волинська 11 4 7 

9. Харківська 17 7 10 21. Рівненська 11 4 7 
10. Черкаська 16 6 10 22. Чернівецька 11 2 9 

11. 
Черні-
гівська 

16 4 12 23. Миколаївська 9 5 4 

12. Сумська 15 7 8 24. Херсонська 9 4 5 
 
 Складено на основі даних офіційного веб-порталу Верховної Ради 

України «Регіони України та їх склад». – http://w1.c1.rada.gov.ua/ 
pls/z7503/a002  

 
Зацікавлення викликає такий показник, як якість населення 

міст. Вищенаведені цифри Всеукраїнського перепису свідчать, що 
на початку ХХІ століття статисти не відмічали наявність у таких 
досліджуваних старих містах, як Одеса, Чернівці й Чернігів 
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сільського населення. Але воно було наявним у Донецьку і 
Луганську, що дозволяє говорити про, щонайменше, три речі: кор-
дони міст (до 2014 року) і, відповідно, міські громади перебували 
у процесі становлення, а отже, й ідентичності (соціальні, політичні 
та ін.) зазначених міст не були усталеними.  

Аналіз даних, представлених Державних комітетом стати-
стики України щодо розподілу постійного населення за окремими 
віковими групами за регіонами (Таблиця 4), свідчить про те, що на 
1 січня 2013 року Чернігів був центром регіону із найстарішим 
населенням в Україні; Донеччина посідала третє місце у своєрід-
ному «рейтингу старості», Полтавщина – четверте (разом із 
Вінниччиною й Кіровоградщиною), Луганщина – дев’яте. 

Таблиця 4 
Розподіл постійного населення  

за окремими віковими групами за регіонами 
(на 1 січня 2013 року)* 

Відсотків до всього 
населення у віці 

 
Всього 

0–14 
років 

15–64 
роки 

65 років 
і 

старш.

0–14 
років

15–64 
роки

65 
років і 
старш.

Україна  45372692 6620598 31846776 6905318 14,6 70,2 15,2 
АР Крим  1956422 291848 1377276 287298 14,9 70,4 14,7 
області  
Вінницька  1619953 242062 1103876 274015 15,0 68,1 16,9 
Волинська  1037230 197071 707475 132684 19,0 68,2 12,8 
Дніпро-
петровська  

3304486 467222 2320270 516994 14,1 70,2 15,7 

Донецька  4362557 550561 3072514 739482 12,6 70,4 17,0 
Жито-
мирська  

1269672 200811 865088 203773 15,8 68,1 16,1 

Закар-
патська  

1251560 239222 873712 138626 19,1 69,8 11,1 

Запорізька  1784454 240898 1261687 281869 13,5 70,7 15,8 
Івано-
Фран-
ківська  

1379062 230648 958455 189959 16,7 69,5 13,8 

Київська  1716273 256375 1198512 261386 15,0 69,8 15,2 
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Продовження Табл. 4 
Кіро-
воградська  

988756 141616 679756 167384 14,3 68,8 16,9 

Луганська  2251954 278075 1607183 366696 12,3 71,4 16,3 
Львівська  2522332 395923 1765487 360922 15,7 70,0 14,3 
Мико-
лаївська  

1172766 172102 829150 171514 14,7 70,7 14,6 

Одеська  2384100 368473 1680117 335510 15,4 70,5 14,1 
Полтав-
ська  

1459983 193393 1020294 246296 13,2 69,9 16,9 

Рівненська  1155808 227341 787947 140520 19,6 68,2 12,2 
Сумська  1141057 145050 808327 187680 12,7 70,8 16,5 
Терно-
пільська  

1074076 168249 741576 164251 15,7 69,0 15,3 

Харківська  2728783 344785 1970536 413462 12,6 72,2 15,2 
Херсон-
ська  

1076800 162700 758840 155260 15,1 70,5 14,4 

Хмель-
ницька  

1310801 197380 898522 214899 15,1 68,5 16,4 

Черкаська  1265259 169897 874816 220546 13,4 69,2 17,4 
Черні-
вецька  

904098 150777 630470 122851 16,7 69,7 13,6 

Черні-
гівська  

1069260 138167 731094 199999 12,9 68,4 18,7 

міста  
Київ  2803716 395564 2055574 352578 14,1 73,3 12,6 
Севасто-
поль  

381474 54388 268222 58864 14,3 70,3 15,4 

 
 Україна у цифрах. 2013. – http://www.ukrstat.gov.ua/  
 
Одещина і Чернівецький регіон належали до регіонів із 

найнижчим рівнем старого населення. Попри це в усіх шести 
регіонах смертність населення була вищою, ніж народжуваність. 
Найшвидшими темпами (у 2013 році) вимирало населення у 
Чернігівській області – 9,4 особи на 1000 (наявного населення); 
Луганщина і Полтавщина посідали третю сходинку – відповідно, 
6,8 особи на 1000. Найнижчі темпи смертності були у Черні-
вецькій області – 0,5 особи на 1000.  
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За коефіцієнтом смертності дітей у віці до 1 року (на 1000 
народжених живими), як свідчать дані Держкомстатистики України, 
сумне лідерство у 2013 році належало Донеччині – коефіцієнт 11,3. 
Високий коефіцієнт був у Одеській області – 8,4. Нижче середнього 
по Україні, який сягав 8,0, був коефіцієнт смертності на Чернігівщи-
ні й у Чернівецькому регіоні – по 7,7. Ще нижчим – на Луганщині – 
7,3. Найменше дітей, народжених живими і померлими до року, 
було на Полтавщині й у місті Севастополі – відповідно, коефіцієнт 
становив 5,5 та 5,4 на 1000 живонароджених.  

Показово, що у різний час розроблялися різноманітні стратегії, 
спрямовані на розвиток міст і регіонів (як, наприклад, розроблена у 
2008 році НАН України, Донецькою міською радою й Інститутом 
розвитку промисловості «Стратегія розвитку міста Донецька на 
період до 2020 року» [10]), в яких докладно аналізувалися й оці-
нювалися параметри соціально-економічного стану міста/регіону, 
розроблялися цілі, завдання, пріоритети розвитку. Однак у реаліза-
ції цих стратегій можновладці не були зацікавлені: показники щодо 
якості життя не покращувалися.  

Аналіз міграційних процесів у 2013 році свідчить, що найбіль-
ший міграційний приріст переживали такі регіони, як Одещина, 
Луганщина, Донеччина, Полтавщина, до яких переселилося понад 
1000 осіб і які посіли у своєрідному рейтингу, відповідно, четвер-
те, п’яте, восьме і дев’яте місця. У середині рейтингу (за моїми 
підрахунками, на 14-му місці) перебувала Чернівецька область. 
Щодо Чернігівської області, то її позиція у «рейтингу привабли-
вості для міграції» була доволі низькою – двадцятою.  

Прикметними є показники щодо кількості укладання шлюбів і 
розлучень за регіонами. За середнім показником кількості шлюбів 
по Україні у 2013 році, який становив 6,7 одиниць на 1000 осіб 
наявного населення, більше шлюбів укладалося лише у Чернівець-
кій області, де показник становив 7,0. Показник Одещини дорівню-
вав середньому по країні. Гіршою від середньої по країні була 
ситуація з укладанням шлюбів у Полтавській (6,5), Донецькій (6,4), 
Луганській (6,3) і Чернігівській областях (5,9). У Чернігівській не 
лише найменше одружувалися, але найменше й розлучалися – 3,4 
одиниць на 1000 наявного населення. Щодо інших досліджуваних 
регіонів, то кількість розлучень у них була більшою від середньої по 
країні, яка становила у 2013 році 3,6 одиниці.  
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Інші показники, варті уваги, – ті, які стосуються захворюва-
ності населення на інфекційні хвороби (зокрема, туберкульоз) і стан 
екології. Дані за областями свідчать (Таблиця 5), що упродовж 2005 
– 2013 років ситуація загалом в країні покращувалася: якщо у 2005 
році на 100 тис. населення вперше на туберкульоз захворювало 84,4 
особи, то у 2013 – показник становив 68,0. У регіонах, центрами 
яких були обрані для порівняння міста (Донецьк, Луганськ, Одеса, 
Полтава, Чернігів і Чернівці), ситуація також покращувалася, але і у 
2005, і в 2013 роках у Донецькій, Луганській, Одеській областях 
захворюваність була вищою, ніж у середньому по Україні. У 
рейтингу неблагополуччя у 2005 році Луганщина посідала друге 
місце (після Херсонщини), а Донеччина і Одещина, відповідно, 
п’яте і сьоме. Кращою була ситуація на Чернігівщині (п’ятнадцяте 
місце). Найменше потерпали від туберкульозу мешканці Полтав-
щини і Чернівецької області, які знаходилися наприкінці рейтингу. 
У 2013 році показники захворюваності на Одещині, Луганщині, 
Чернігівщині й Донеччині залишалися гіршими від середніх по 
Україні. Дещо погіршилася ситуація на Полтавщині. І лише 
Чернівецька область залишалася серед найбільш благополучних за 
показниками захворюваності на туберкульоз. 

Таблиця 5 
Захворюваність на активний туберкульоз за регіонами 

(кількість хворих з діагнозом, що встановлений уперше в житті)* 
 

На 100 тис. населення 
 2005 2010 2011 2012 2013 

Україна 84,4 68,5 67,3 68,2 68,0 
АР Крим 88,0 83,8 76,3 76,6 76,2 
Вінницька 70,4 56,4 54,9 55,4 56,1 
Волинська 68,7 56,1 51,9 51,5 67,4 
Дніпропетровська 82,1 93,9 95,6 93,1 91,2 
Донецька 103,9 80,5 73,3 71,9 71,6 
Житомирська 96,8 76,2 72,1 69,2 68,3 
Закарпатська 59,2 59,8 57,1 58,1 57,2 
Запорізька 92,9 67,5 66,0 69,5 67,6 
Івано-Франківська 79,3 66,1 65,7 69,6 69,5 
Київська 70,5 57,6 56,3 68,1 68,9 
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Продовження Табл. 5 
Кіровоградська 110,7 81,7 79,5 78,1 77,5 
Луганська 115,0 82,9 80,3 79,4 78,9 
Львівська 78,9 66,4 64,6 66,6 64,9 
Миколаївська 111,5 90,7 89,5 87,5 77,6 
Одеська 95,6 77,4 87,8 93,9 90,6 
Полтавська 56,5 53,1 55,4 60,7 60,4 
Рівненська 81,2 59,0 62,5 61,5 62,8 
Сумська 58,7 51,3 57,4 56,8 56,8 
Тернопільська 67,9 54,8 54,2 52,2 49,5 
Харківська 90,8 58,0 54,6 49,8 44,8 
Херсонська 174,9 107,1 98,7 108,1 96,5 
Хмельницька 64,4 53,3 52,6 51,8 55,6 
Черкаська 69,2 59,8 57,4 63,0 61,5 
Чернівецька 56,5 49,2 48,8 48,5 45,9 
Чернігівська 77,0 68,4 66,6 62,8 73,6 
Київ 46,5 34,5 38,8 41,0 52,3 
Севастополь 62,4 63,9 62,3 62,0 59,6 

 
 Україна у цифрах. 2013. – http://www.ukrstat.gov.ua/  
 
Дослідження стану довкілля показує, що у період 2005–2013 

років від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення за регіонами найбільше 
потерпала Донеччина, де викиди в атмосферу у 2005 році були 
найбільшими в Україні і становили 1638,1 тис. тонн, а в 2013 – 
1448,1 тис. тонн; Дніпропетровщина – відповідно, 993,7 тис. тонн і 
940,5 тис. тонн; Луганщина – 474,7 і 443,0 тис. тонн. Показники по 
Полтавщині й Одещині були у десятки разів менші (відповідно, 
68,4 і 66,6 тис. тонн та 40,5 і 26,2 тис. тонн), ніж по Чернігівщині 
(37,5 і 43,7 тис. тонн.) Показники по Чернівецькій області були у 
сотні разів меншими (5,т тис. тонн і 2,7 тис. тонн) [11].  

Аналіз показників безробіття на кінець 2013 року свідчить, що 
якщо кількість зареєстрованих безробітних в Україні становила 
1,8% населення працездатного віку, то Полтавщина і Чернігівщина 
мали більш високі показники (відповідно, 2,8% і 2,3%). Безробіття 
в інших досліджуваних регіонах було пропорційно нижчим від 
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показника 1,8% по Україні: у Чернівецькій області – 1,7%, Луган-
ській – 1,6%, на Донеччині – 1,2% населення працездатного віку. 
Утім, варто враховувати і думку про те, що попри незначний рі-
вень зареєстрованого безробіття, приміром, «у Луганській області 
близько 700 тис. працівників кормили 750 тис. пенсіонерів» [12]. 
Тобто соціальний дисбаланс у площині «годувальники/споживачі-
пенсіонери» мав яскраво виражений характер.  

Попри високий рівень урбанізації у містах Донеччини і Луган-
щини кількість суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств 
і організацій України (ЄДРПОУ) на 1000 населення у період з  
1 січня 2008 року до 1 січня 2014 року була нижчою, ніж середня 
по Україні (див. Таблицю 6). Утім, найнижчою в зазначений час 
вона була у Чернігівській і Чернівецькій областях, а найвищою 
(вищою від середньої по Україні) – на Одещині. 

Таблиця 6 
Розподіл кількості суб’єктів ЄДРПОУ за регіонами* 

Область 

На 1 січня 
2008 р.; 
 на 1000 
населення 

На 1 січня 
2011 р.;  
на 1000 
населення 

На 1 січня 
2013 р.;  
на 1000 
населення 

На 1 січня 
2014 р.;  
на 1000 
населення 

Рівненська 16 17 18 18 
Закарпатська 16 17 17 17 
Чернігівська 16 18 19 20 
Чернівецька 17 19 20 20 
Івано-Франк. 17 18 19 19 
Волинська 17 19 20 20 
Вінницька 18 19 20 21 
Житомирська 18 20 21 22 
Луганська 18 20 21 21 
Тернопільська 19 20 21 21 
Хмельницька 19 21 21 22 
Сумська 19 21 21 22 
Донецька 19 21 22 22 
Черкаська 20 22 23 23 
Кіровоградська 22 24 25 26 
Полтавська 23 25 26 26 
Львівська 24 26 27 27 
Запорізька 25 27 28 28 
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Продовження Табл. 6 
АР Крим 25 27 29 29 
Херсонська 26 28 28 29 
Харківська 26 28 29 29 
Київська 26 30 32 33 
Дніпропетровська 28 31 32 32 
Одеська 30 32 33 33 
Миколаївська 31 34 34 35 
м. Севастополь 33 38 41 42 
м. Київ 79 89 94 99 
Україна 26 28 29 30 

  

* Складено на основі: Україна у цифрах. 2007. – С.63; 2010. – С.61; 
2012. – С.61; 2013. – С.52. (Державна служба статистики України). – 
http://www.ukrstat.gov.ua/  

 
Таким чином, дані дозволяють твердити про певний дисба-

ланс між такими показниками, як кількість і щільність населення, 
рівень урбанізації регіону і кількість самостійних господарюючих 
суб’єктів, внесених до ЄДРПОУ.  

Аналізуючи умови життя в регіонах, з’ясовуємо (Таблиця 7), 
що у 2000 році левова частка новозбудованого житла припадала на 
місто Київ та такі області, як Дніпропетровська, Львівська, 
Донецька, Київська, Одеська, Харківська, Івано-Франківська, Закар-
патська, Луганська, Полтавська і т. п. У 2013 році своєрідну 
першість зберегла українська столиця, щодо інших регіонів картина 
змінилася: найбільше будували у Київській області, АР Крим, на 
Львівщині, Одещині, Івано-Франківщині, Донеччині, Тернопіль-
щині, Харківщині, Закарпатті, Вінниччині, у Чернівецькій області. 
Такі регіони, як Чернігівщина, Полтавщина, Луганщина були у 
числі тих, де житла в експлуатацію було прийнято значно менше. 

Таблиця 7 
Прийняття в експлуатацію житла за регіонами* 

(тис. м2 загальної площі) 
Роки 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Україна 5558 7816 10496 6400 9339 9410 10750 11217
АР Крим  179 283 416 387 535 504 733 963 
області  
Вінницька  141 350 362 172 292 321 322 352 
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Продовження Табл. 7 
Волинська  126 155 195 139 175 200 304 225 
Дніпро-
петровська  

431 375 438 170 226 235 267 306 

Донецька  344 329 437 173 293 289 346 416 
Жито-
мирська  

118 192 247 89 201 162 174 175 

Закар-
патська  

213 232 393 169 293 326 366 380 

Запорізька  131 159 217 101 144 62 194 180 
Івано-Фран-
ківська  

217 332 517 381 600 580 533 631 

Київська  337 635 1164 680 1184 1050 1167 1515 
Кіро-
воградська  

78 108 129 66 98 76 130 109 

Луганська  181 253 249 35 147 116 177 178 
Львівська  372 499 780 392 642 723 732 675 
Мико-
лаївська  

101 123 161 86 133 119 120 122 

Одеська  268 450 847 537 640 793 770 637 
Полтав-
ська  

169 210 261 156 246 175 177 198 

Рівненська  107 145 173 98 207 229 239 270 
Сумська  110 143 199 139 182 185 196 143 
Терно-
пільська  

149 245 304 146 288 289 409 395 

Харківська  249 367 223 428 416 335 380 392 
Херсонська 128 163 230 75 182 135 176 190 
Хмель-
ницька  

168 287 308 266 362 298 359 290 

Черкаська  109 161 163 145 187 111 131 130 
Чернівецька 116 201 365 165 294 217 407 341 
Черні-
гівська  

95 153 204 105 160 158 191 191 

міста 
Київ  859 1201 1431 948 1012 1501 1503 1509 
Севасто-
поль  

62 65 83 152 200 221 247 304 
  

 Складено на основі даних: Україна у цифрах. 2007. – С.117; 2013. –  
С. 107 (Державна служба статистики України). – http://www.ukrstat. gov.ua/  



0  

 24 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 3(77) 

Аналіз даних щодо кількості осіб, які навчалися у регіонах у 
вузах ІІІ і VІ рівнів акредитації на початок 2013/14 навчального 
року, свідчить, що перше місце посідало місто Київ (425,6 тис. 
осіб), а далі картина мала такий вигляд: Харківська область – 187,6 
тис. чол., Львівська і Дніпропетровська області – по 119,8 тис. 
чол., Одеська – 110,2 тис. чол., Донецька – 100,2 тис. чол., Запо-
різька – 71,4 тис. чол., Луганська – 66,3 тис. чол., Полтавська – 
45,1 тис чол. На двадцять першій сходинці знаходилася 
Чернівецька область (22,7 тис. чол.) і на двадцять п’ятій 
Чернігівська (17,4 тис. чол.). Утім, якщо взяти до уваги кількість 
тих, хто навчається у вузах ІІІ – ІV рівні акредитації, і порівняти із 
загальною кількістю населення регіону, то рейтинг областей 
матиме такий вигляд: у Харківській області навчається у вузах 
відповідного рівня акредитації 6,87% від загальної кількості 
населення, у Львівській – 4,72%, в Одеській – 4,7%, Запорізькій – 
4,0%, Дніпропетровській – 3,62%, Полтавській – 3,08%, 
Луганській – 2,94%. Чернівецькій – 2,51%, Донецькій – 2,29%, 
Чернігівській – 1,62%. Тобто, приміром, Донеччина (найбільш 
урбанізований регіон із найбільшою кількістю і щільністю 
населення) відставала не лише від Луганщини, але й від однієї з 
найменших за кількістю населення і рівнем урбанізації областей – 
Чернівецької.  

 Небезінтересним буде простежити динаміку змін кількості 
наукових організацій за регіонами. Аналіз даних Таблиці 8 
свідчить, що на 2013 рік Вінницькій області, м. Севастополю і 
Запорізькій області вдалося зберегти, відповідно, лише 54,8%, 
55,5% і 57,7% наукових організацій від рівня 2000 року (відпо-
відно, 27-те, 26-те, 25-те місце в рейтингу). Це були найнижчі 
показники в країні. Кількість наукових організацій у Донецькій 
області у 2013 році становила 62,37% від рівня 2000 року (23-тє 
місце), у Луганській – 70,8% (18-те місце), у Одеській (як і 
Закарпатській) – 72,2% (14/1-те місця), у Чернігівській – 76% (11-
те місце), Полтавській – 78,5% (9-те місце). Понад 80% наукових 
організацій від рівня 2000 року працювало у 2013 році у Харків-
ській та Херсонській областях, а саме: 84,3% і 88,46%. Незмінними 
залишалися показники у Хмельницькій і Кіровоградській області. 
Своєрідний прорив відбувся у одній області – Чернівецькій, де 
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кількість наукових організацій зросла і становила у 2013 році 
135% щодо 2000 року. 

Таблиця 8  
Кількість наукових організацій за регіонами  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2012 2013
Україна  1490 1479 1477 1487 1505 1510 1452 1404 1378 1208 1143
АР Крим  42 40 45 43 44 47 47 52 49 36 33 
області     
Вінни-
цька  

31 31 31 31 30 28 24 24 25 21 17 

Волин-
ська 

17 18 18 19 16 16 19 16 13 12 11 

Дніпро-
петр.  

94 103 103 107 108 109 105 93 88 69 62 

Доне-
цька 

101 91 91 86 83 81 77 74 69 64 63 

Жито-
мирс.  

14 12 11 11 12 12 9 11 10 10 10 

Закар-
патська  

18 16 16 19 21 21 20 2 1 20 14 13 

Запо-
різька  

45 41 40 40 37 38 35 35 35 29 26 

Івано-
Франк.  

18 17 17 21 21 21 21 23 27 21 15 

Київська  38 35 37 39 37 36 37 36 35 30 24 
Кіро-
воград.  

13 9 10 12 11 11 11 12 12 14 13 

Луган-
ська  

48 46 45 44 52 49 52 51 52 39 34 

Львів-
ська  

90 95 91 95 90 87 82 84 79 75 76 

Мико-
лаївск.  

46 45 41 38 40 41 54 54 51 38 33 

Одеська  72 71 72 73 73 74 66 65 67 54 52 
Полтав-
ська  

28 26 27 29 26 32 30 25 24 23 22 

Рівнен-
ська  

18 16 16 16 17 17 15 13 14 12 12 
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Продовження Табл. 8 
 Сумська  25 25 25 24 27 29 27 25 24 16 15 
Терно-
пільс.  

15 17 18 19 17 16 16 14 14 12 11 

Харків-
ська  

217 227 242 241 233 227 228 218 217 189 183

Херсон-
ська  

26 22 22 21 23 28 26 25 23 28 23 

Хмель-
ницька  

6 7 7 6 7 6 6 7 6 7 6 

Черка-
ська  

33 32 33 32 32 30 29 31 30 25 25 

Черні-
вецька  

17 18 17 20 23 24 21 22 22 23 23 

Черні-
гівська  

25 25 23 23 22 22 22 22 22 20 19 

міста     
Київ  375  378 364 364 389 393  360 340  338 317 312 
Сева-
стополь  

18 16 15 14 14 15 13 11 12 10 10 

 
 Складено на основі даних: Україна у цифрах. 2007. – С.163; 2013. – 

С.164 (Державна служба статистики України). – http://www.ukrstat.gov.ua/  
 
Таким чином, у період 2000–2013 років Донеччина як най-

більш урбанізований і густозаселений регіон, регіон з найбільшою 
кількістю населення у науковому сенсі деградував (разом ще з 
чотирма іншими регіонами) найшвидше. 

 З врахуванням вищевикладеного варто порівняти доходи 
населення в областях, центрами яких є Донецьк, Луганськ, Одеса, 
Полтава, Чернівці і Чернігів. Аналіз даних свідчить, що (див. 
Таблицю 9) доходи мешканців усіх шести областей повільно зростали 
у період 2002 – 2004 років. Своєрідний якісний злам стався у 2005 
році, коли зростання доходів значно пришвидшилося і тривало до 
2013 року включно. Якщо порівняти доходи населення в різних 
регіонах, то побачимо, що ці доходи у Донецькій області були у 2002 
році більшими у 1,18 раза, ніж доходи мешканців Луганщини; у 1,25 
раза, ніж на Одещині; у 1,01 раза, ніж на Полтавщині; у 1,11 раза, ніж 
на Чернігівщині; у 1,52 разів, ніж у Чернівецькій області. У 2013 році 
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картина стала більш відмінною: доходи мешканців Донеччини були 
більшими, ніж у вказаних областях, відповідно, у 1,19 –1,19 – 1,20 – 
1,27 – 1,59 раза. Таким чином, якщо розрив у доходах на одну особу 
на Донеччині дещо скоротився щодо Одещини, то щодо інших 
чотирьох областей збільшився. 

Таблиця 9 
Наявний дохід у розрахунку  

на одну особу за регіонами України 
(гривень) 

Рік 
Об-
ласть 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Донець-
ка 

3091,4 3637,6 4984,0 7088,9 8855,9 11625,7 16220,1 17014,0 21317,3 24890,3 29336,6 29981,4

Луган- 
ська 

2615,1 3150,6 4139,0 5900,9 7343,4 9620,0 13411,0 14071,6 17850,0 20879,9 24024,1 25185,5

Одесь-
ка 

2472,8 3163,9 4221,4 5883,4 7006,1 8780,8 11754,4 12404,2 16275,2 19135,0 22224,4 25082,2

Полтав 
-ська 

3048,1 3560,1 4683,5 6653,5 8064,2 10382,3 13922,0 14742,6 17990,9 20917,4 24027,2 24958,3

Черні- 
вецька 

2028,6 2741,9 3607,9 5078,0 6078,0 7738,0 9793,2 10013,3 13503,3 15992,5 18107,5 18740,9

Черні-
гівська 

2769,2 3256,6 4228,7 5979,1 7201,3 9337,4 12353,4 13155,5 16625,0 19465,0 22769,6 23567,1

 

 Складено на основі: Доходи населення за регіонами України 
(Державна служба статистики України). – http://www.ukrstat.gov.ua/  

 
Характерно, що динаміка капітальних інвестицій у 2002–2013 

роках мала інший характер (див. Таблиця 10): 
Таблиця 10 

Капітальні інвестиції у 2002 – 2013 роках  
(за деякими регіонами, млн грн ) 

Рік 
Об-
ласть 

2002 
(01.01

2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2013

Ук-
раїна 

19838,9 111174,0 148972,3 222678,9 272074,1 192878,0 189060,6 259932,3 283727,7 247891,6
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Продовження Табл. 10 
Доне-
цька 

2404,1 11721,3 13799,6 20355,0 26514,3 16790,2 15324,3 25252,3 30068,8 26 939,6

Луган-
ськ 

880,6 5128,6 6409,5 10894,7 10635,8 5646,3 6233,3 6020,9 7 839,4 11 110,9

Одесь-
ка 

1098,9 6118,5 9176,5 12843,7 14666,1 12772,2 9886,0 7824,0 13230,3 10 415,4

Пол-
тавс. 

1232,4 4283,5 5879,5 8291,6 10337,7 9395,3 9278,1 6613,3 10190,5 8 398,8

Чер-
нівец. 

174,6 863,9 1621,0 2614,6 4483,0 3040,8 2210,8 1714,2 2131,2 2 127,2

Чер-
нігівс. 

319,5 1613,0 2046,9 3452,1 3592,5 2153,1 2289,2 2180,7 2470,2 2 586,8

 
 Складено на основі: Капітальні інвестиції (Державна служба 

статистики України). – http://www.ukrstat.gov.ua/  
 
 Аналіз даних таблиці свідчить, що 2005 рік (рік 

«помаранчевої революції») став переломним для усіх регіонів – 
інвестиції збільшилися мало не вдвічі. У 2006 році тенденція до 
збільшення інвестицій спостерігалася у всіх аналізованих регіонах 
і була вона особливо відчутною у Чернівецькій області. У 2007 і 
2008 роках відбулося стрибкоподібне зростання інвестицій у 
Донецькій області – з близько 13,8 млрд грн (у 2006 році) до 20,3 
млрд грн (у 2007) і 26,5 млрд грн (2008), відповідно. Ситуація 
раптово змінилася у 2009 і 2010 роках, коли інвестиції різко 
скоротилися, як свідчать дані Таблиці 10, у Донецькій і Луганській 
областях – відповідно, на 10–11 млрд грн і на 4,5–5 млрд грн, 
відповідно. Утім, ситуація для Донеччини і Луганщини по-своєму 
нормалізувалася у наступні три роки – 2011, 2012 і 2013, коли 
інвестиції не просто повернулися до показників 2007 і 2008 років, 
але й перевищили їх, склавши на Донеччині понад 30 млрд грн, а 
на Луганщині – понад 11 млрд грн. 

На динаміку інвестицій можна подивитися у контексті політич-
них подій і процесів, що відбувалися в Україні, і зробити висновки, 
що зростання інвестицій у той чи інший регіон відбулося не лише у 
час після «помаранчевої революції»: «щасливим часом» для Донеч-
чини і Луганщини було перебування на посаді Прем’єр-міністра 
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України В. Януковича (4 серпня 2006 – 18 грудня 2007) і його 
президентства (25 лютого 2010 – 22 лютого 2014), та прем’єрства  
М. Азарова (11 березня 2010 – 28 січня 2014). Можна відзначити, 
що інвестиційного піку (понад 30 млрд грн) Донеччина досягла у 
2012 році – році парламентських виборів. Зменшення інвестиційних 
потоків відбувалося за прем’єрства Ю. Тимошенко (18 грудня 2007 
– 11 березня 2010). Утім, варто пам’ятати, що 2008 – 2009 роки були 
роками економічної кризи в Україні. 

Попри різке зменшення інвестицій у Донецький регіон упродовж 
2009 і 2010 роках у 2010 і 2011 роках Донеччина, як свідчать дані 
Таблиці 11, не стала збитковою. Регіон засвідчив свою збитковість у 
рік найбільших інвестицій – 2012, і наступний – 2013. Щодо 
Луганщини, то попри інвестиції її збитковість неухильно зростала:  

Таблиця 11 
Чистий прибуток (збиток) підприємств  

за регіонами у 2008 – 2013 роках (млн грн) 
Рік 
Область 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Донецька 6838,5 -4676,5 4781,5 5737,6 -724,8 -5273,9
Луганська -1923,5 -3977,9 -2124,1 -3221,7 -7012,3 -9423,8
Одеська -5226,2 -2154,0 -1652,5 -1346,3 -1464,9 -1405,1
Полтавська 300,0 371,4 3532,4 7713,6 6534,0 5177,4 
Чернівецька -59,4 -454,8 -312,5 -142,3 125,6 -215,9 
Чернігівська -206,9 -554,0 1109,1 -386,6 943,3 -130,9 

 
 Складено на основі даних Державного комітету статистики. – 

http://www.ukrstat.gov.ua/  
 
Несталість економічних показників і збитковість регіонів по-

своєму відобразилася і на якості життя населення. На жаль, 
систематичних досліджень щодо якості життя в регіонах України 
бракує, але ті, які є, свідчать, що, приміром, у 2011 році, згідно з 
рейтингом «Якість життя в регіонах України: посткризовий зріз», що 
був укладений Міжнародним центром перспективних досліджень (за 
показниками 2010 року у таких сферах, як: добробут, освіта, охорона 
здоров’я, суспільство /громадська безпека, суспільна нерівність/, 
довкілля), регіони України за якістю життя розташувалися таким 
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чином: 27-му сходинку (найнижчу) посіла Дніпропетровська область, 
26-ту – Донецька, 25-ту – Луганська, 21-ту – Чернігівська, 12-ту – 
Полтавська, 9-ту – Одеська, 6-ту – Чернівецька. З урахуванням 
вищесказаного, дивним видається той факт, що 20 жовтня 2010 року 
у Будинку прийомів Кабінету Міністрів України відбулася церемонія 
нагородження лідерів іншого рейтингу – «Топ-100. Кращі міста і 
регіони України», де у номінації «Кращий керівник регіону» був 
нагороджений голова Дніпропетровської ОДА О. Вілкул, а в 
номінації «Краще місто за рівнем соціально-економічного розвитку 
серед міст з населенням понад 500 тисяч осіб» міський голова 
Донецька А. Лук’янченко [13]. Порівняння результатів двох вище-
згаданих рейтингів віддзеркалює відмінність оптики, через яку 
розглядалися процеси в регіонах.  

Нижченаведені дані (Таблиця 12) – своєрідний зріз обсягів 
валового регіонального продукту, який показує, що впродовж 
тривалого часу частка ВРП Донецької області була найвищою. 
Утім, якщо порівнювати ВРП із обсягами отриманих тим чи іншим 
регіоном субсидій, поточних і капітальних трансфертів, то 
з’ясуємо, що, приміром, частка Донеччини у ВВП України у 2010 
році становила близько 12%, а сума отриманих субсидій, поточних 
і капітальних трансфертів у тому році становила 21%, у 2011 році 
– 27% від загальнодержавної [14]. Витрати Луганщини, частка якої 
у ВВП України становила 4% у 2010 році, склали 8%, а у 2011 році 
11% [14]. Ситуація, приміром, на Дніпропетровщині була проти-
лежною: створюючи 11% ВВП України, область у 2010 році 
отримала лише 2% субсидій і трансфертів, а в 2011 – 3,8% [14]. 
Такі ж диспропорції були характерними і для інших регіонів 
України (крім м. Києва).  

Таблиця 12 
Валовий регіональний продукт* 

(у фактичних цінах; млн грн) 
 

 2000** 2005 2010 2011 2012 
Україна 137993 441452 1082569 1302079 1459096 
АР Крим 4085 12848 32426 38220 44536 
Вінницька 3802 10207 23589 29099 33024 
Волинська  2195 6553 14429 17637 20005 
Дніпропетровська 13163 41227 116136 140020 147970 
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Продовження Табл. 12 
Донецька 17278 58044 128986 161021 170775 
Житомирська 2835 7430 18743 21928 24849 
Закарпатська 2151 6700 15299 18054 21404 
Запорізька 7568 19968 42736 49525 54828 
Івано-Франківська 3117 9622 20446 26752 32286 
Київська 5926 15362 44953 59154 69663 
Кіровоградська 2159 6877 15749 20041 22056 
Луганська 6403 19716 45541 57202 58767 
Львівська 5850 17192 41655 52103 61962 
Миколаївська 3314 9553 24055 27633 29205 
Одеська 7072 20762 53878 61499 64743 
Полтавська 5712 18099 44291 52252 56580 
Рівненська  2513 7263 15882 19302 21795 
Сумська 3495 8025 18333 22907 24933 
Тернопільська 1853 5137 12726 16294 17957 
Харківська 8271 25618 65293 76866 82223 
Херсонська 2348 6469 15649 18448 19357 
Хмельницька 2949 7958 18096 22843 26237 
Черкаська 3179 9014 22354 27012 31265 
Чернівецька 1313 4234 9892 11969 13166 
Чернігівський 3073 7627 17008 21165 23934 
м. Київ 15715 77124 196639 223774 275685 
м. Севастополь 654 2823 7785 9359 9891 

 
* Складено на основі: Україна у цифрах. 2012. – С.46 (Державний 

комітет статистики України). – http://www.ukrstat.gov.ua/  
** У 2000 році вказано загальний обсяг валової доданої вартості 

(ВДВ) за регіонами, з 2005 року вказано валовий регіональний продукт.  
 
Таким чином, фінансові вливання в Донецький і Луганський 

регіон збільшувалися, дещо зростала зарплата працівників (про 
зміни розмірів якої йшлося вище), але ситуація загалом погір-
шувалася. Питання, де ж акумулювалися інвестиції, спрямовані на 
Донеччину чи, приміром, Луганщину, залишається риторичним, 
але дозволяє припустити наявність у регіоні тіньової економіки, 
яка й поглинала кошти.  

Загальна картина по-своєму доповнювалася словами право-
захисника, який зауважував, що «в регіоні за роки незалежності 



0  

 32 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 3(77) 

була створена класична система олігархічної рентної економіки 
неофеодального типу. Сформувався новий пануючий клас, який як 
у промисловості, так і у сільському господарстві отримував 
прибуток не шляхом технологічних інновацій і розвитку в умовах 
ринкової конкуренції, а за рахунок надмірної експлуатації праці і 
земельних ресурсів. Система найманої праці фактично перетво-
рилася у систему рабства» [12]. 

Відсутність позитивних економічних змін упродовж трива-
лого часу, висока економічна експлуатація регіону, накладання 
економічного чинника на інші, деструктивно заряджені, ось 
підстави для переформатування політичних ідентичностей (що й 
засвідчила частина мешканців Донбасу у 2014 році).  

3. У ході дослідження політичних ідентичностей важливим є 
аналіз релігійних ідентичностей членів міських громад, оскільки 
релігія у сучасному світі є значним політичним ресурсом: згідно із 
даними соціологічного опитування, проведеного 25 – 29 квітня 
2014 року Центром Разумкова [15, с.15], рівень релігійності 
українського суспільства залишається високим – віруючими себе 
визнали 76% громадян (у 2013 році – 67%) [15, с. 15]. При цьому 
за показником довіри Церква посідає перше місце серед інших 
суспільних і політичних інститутів. Прикметним є й те, що лише 
22% опитаних заперечують будь-який вплив релігії на життя 
українського соціуму, а 65% – не погоджуються з цим [15, с.15]. 
Тобто, переважна більшість суспільства усвідомлює вплив релігії 
на суспільні процеси. 69% вважають релігію «одним із важливих 
засобів відродження національної самосвідомості і культури», 34% 
переконані, що релігія є «елементом політичного життя», 31% 
опитаних вважають, що Церква і релігія мають бути національно 
орієнтовані, 13% підтримували ідею запровадження інституту 
державної Церкви [15, с.16].  

Про політизацію Церкви по-своєму говорить то факт, що 74% 
опитаних вважали, що Церква повинна «завжди ставати на бік 
людей та боронити їх від свавілля влади», а 7% погоджувалися з 
твердженням, що Церква має захищати насамперед владу, оскільки 
«немає влади, щоб не була від Бога» [15, с.17]. Тобто, Церква 
розглядалася як інструмент боротьби у площині «суспільство – 
влада». При цьому 3% опитаних відзначали, що «я прислухаюся до 
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тих політичних думок та ідей, що пропагуються в моїй політичній 
організації» [15, с.17].  

Якщо взяти до уваги, що 70% опитаних ідентифікували себе 
православними, то, відповідно, саме православні конфесії були 
найбільш впливовими. У зв’язку з цим показово, що якщо у 2010 
році серед опитаних кількість вірних УПЦ-КП була меншою, ніж 
кількість вірних УПЦ (МП), відповідно, 15% і 24%, то у квітні 
2014 (після Майдану, анексії Росією Криму і вторгнення на 
Донбас) 22% опитаних ідентифікували себе прихильниками УПЦ-
КП, а 17% – УПЦ (МП) [15, с.15].  

Про політизацію РПЦ і її частини УПЦ (МП) говорить той 
факт, що Патріарх Московський Кіріл став політичним діячем (у 
2012 році «Независимая газета» віддала йому шосте місце у 
рейтингу 100 провідних політиків) і посів центральне місце у 
проекті «русского мира» [16, с.89]. 

Політична роль РПЦ і її крила УПЦ (МП) проявилася у 2014 
році у визнанні і підтримці військової агресії Росії проти України, 
у схилянні священиками УПЦ (МП) українських моряків у Криму 
до зради Батьківщині, у підтримці на Сході України проросійських 
радикальних рухів, співпраці із сепаратистами [16, с.4]. На пере-
форматування свідомості російськомовних українців спрямовані 
обстоювані РПЦ гасла – «преданности православию», «русскому 
миру», «русской культуре», «великой истории» і т. п. 

Таким чином, на прикладі УПЦ (МП) видно, що Церква 
сьогодні є політичним інструментом й агентом впливу сусідньої 
держави. Її участь у політиці ідентифікації українських громадян є 
незаперечною. 

Показово, що на Сході України, зокрема на Донеччині, орга-
нізації УПЦ (МП), як свідчить нижченаведена Таблиця 13, були 
найбільш чисельними: 

Таблиця 13 
Релігійні громади м. Донецька* 

Назва релігійних організацій Кількість 

Православні церкви 859 
 Українська православна церква 753 
 Українська православна церква – Київського патріархату 83 
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Продовження Табл. 13 
 Українська автокефальна церква 4 
 Руська православна церква (старообрядницька) 2 
 Руська древлеправославна церква 1 
 Руська істино-православна церква 1 
 Незалежна православна церква 14 
 Церква Божої Матері Преображення 1 

Католицькі церкви 47 
 Українська греко-католицька церква 33 
 Римо-католицька церква 14 

Церкви євангельських християн-баптистів 175 
 Союз євангельських християн-баптистів 135 
 Братство незалежних церков і місій євангельських 
християн-баптистів України 

15 

 Євангельські християни-баптисти поза союзами 14 
 Громади релігійного об’єднання (асоціації) незалежних 
церков ЄХБ 

11 

Євангельські християни 31 
Церкви християн віри євангельської 66 

 Союз християн віри євангельської України 35 
 Союз вільних церков християн євангельської віри 
України 

12 

 Християни віри євангельської поза союзами 18 
 Духовне управління ХВЄ «Українська місіонерська 
церква» 

1 

Союз Церкви Божої в Україні 22 
Центр Божої Церкви ХВЄ України 12 

Церкви повного Євангелія 197 
 Українська Християнська Євангельська Церква («Слово 
життя») 

89 

 Об’єднання незалежних харизматичних церков України 14 
 Духовний центр «Нове покоління» християнських церков 
України 

22 

 Протестантські Церкви України 15 
 Церкви Повного Євангелія поза союзами 57 

Церква адвентистів сьомого дня 48 
Свідки Єгови 83 

Церква Христова 64 
Новоапостольська церква 1 
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Продовження Табл. 13 
Церква Ісуса Христа Святих Останніх днів 4 

Реорганізована Церква Ісуса Христа Святих Останніх днів 2 
Християнська пресвітеріанська незалежна 

реформаторська церква 
1 

Німецька євангелічно-лютеранська церква 2 
Українська лютеранська церква 2 

Юдейські громади 17 
 Юдеї 16 
 Незалежні юдеї 1 

Мусульманські громади 35 
 Громади мусульман (ДЦМУ) 9 
 Громади мусульман (ДУМУ) 10 
 Мусульмани (незалежні) 5 
 Мусульмани (ДУМУ «Умма») 6 
 Мусульмани («Київський муфтіят») 1 
 Мусульмани (духовне управління «Єднання») 4 
Громади Міжнародного товариства свідомості Крішни 6 

Буддисти 12 
ІНШІ РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ОРІЄНТАЛІСТСЬКОГО НАПРЯМУ 
7 

 Громади індуїстського тантризму (Панчама Веда) 1 
 Всесвітня Чиста Релігія 4 
 Релігійна громада «Наука Розуму» 2 

Рідна Українська національна віра (РУН віра) 1 
Вірменська Апостольська Церква 2 

ІНШІ НЕЗАЛЕЖНІ РЕЛІГІЙНІ ГРОМАДИ 14 
 Релігійна громада назарян 2 
 Англіканська церква 1 
 Об’єднана методистська церква 1 
 Християнська екуменічна церква 1 
 Християнська церква «Церква Господа Ісуса Христа» 1 
 Донецький корпус Армії спасіння 1 
 Церква Нового Єрусалиму (Нова церква) 1 
 Месіанські євреї 4 
 Церква останнього Заповіту 1 
 Соборна Ассирійська Церква Сходу 1 

 
*Релігійні громади [Донецька обласна державна адміністрація, сайт]. – 

http://donoda.gov.ua/?lang=ua&sec=01.10&iface=Public&cmd=main&args=s:471  
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Релігійна ідентичність саме в Донецьку стала підставою для 
створення політичної партії Партії мусульман України (ПМУ; 
установча конференція якої відбулася наприкінці вересня 1997 
року, а перший з’їзд – у листопаді; очільник – Р. Брагін). Аналі-
зуючи факт постання партії і процес розгортання її діяльності, 
варто взяти до уваги три моменти: 

– у ситуації, коли духовні практики не могли утримати в 
єдності той чи інший прошарок, не забезпечували реалізацію інте-
ресів лідерів релігійних громад, останні вдавалися до створення і 
використання інших механізмів і, зокрема, партійно-політичних; 

– 1997 рік був роком створення і Партії регіонального 
відродження України (ПРВУ), що є аргументом на користь 
твердження про несконсолідованість еліти Донеччини (Донбасу) 
наприкінці дев’яностих: відбувався процес своєрідного «об’єд-
нання за інтересами»; 

– партія (із введенням в дію змішаної системи виборів) 
ставала інструментом входження у владу (хоча спроба ПМУ під 
час парламентських виборів 1998 року виявилася невдалою: серед 
30 партій і виборчих блоків партій, які взяли участь у виборчих 
перегонах, ПМУ за результатами голосування посіла 28-ме місце. 
Партію підтримали лише 52 613 виборців або 0, 19%).  

ПМУ як «релігійно-політичне об’єднання» виявилося ненадій-
ним інструментом не лише входження у владу, але й консолідації 
мусульман. Уже наприкінці 1998 року у партії стався розкол, нас-
лідком чого стало утворення паралельної структури з аналогічною 
назвою, у появі якої провідну роль відіграв генерал-майор Ф. Ачку-
рін із Запоріжжя. Розкол вдалося подолати у 2003 році, коли 
відбувся третій партійний з’їзд, на якому очільником було обрано  
Р. Брагіна, а його заступником кримського татарина Н. Селімова.  

Намагаючись розширити свій вплив, а також своєрідно під-
тримати владу, ПМУ перед президентськими виборами 2004 року 
свою найпершу увагу звернула на Крим, де мешкала найбільша 
кількість громадян із мусульманською ідентичністю – кримські 
татари. Це по-своєму свідчило, що в перші роки ХХІ століття 
ПМУ все ще не бачила необхідності у найтіснішому зближенні із 
іншою політичною потугою регіону – ПРВУ. Утім, і в Криму ПМУ 
зіткнулася із конкурентом – меджлісом кримськотатарського 
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народу, лідери якого мали свою політичну ідентичність і були в 
тісному контакті з національно-демократичними силами України і 
разом протистояли режиму Л. Кучми.  

4. Важливою складовою аналізу політичних ідентичностей 
міста/міської громади є простір міста. Його вивчення уможливлює 
розуміння специфіки умов функціонування міської громади, 
історичних/сучасних підстав її політичної самоідентифікації.  

У просторі міста все – колір, звук, зображення та ін. – є тим чи 
іншим символом, який, відповідно, має значення. Дизайн простору 
«говорить» не лише про особливості сприйняття, характерні для 
тієї чи іншої громади, про ступінь її автономності/залежності, але 
й про ступінь та джерела її самоорганізації, про можливість чи 
заборону дискусії, про особливості самоуправління чи керованості 
та ін. 

«Місця пам’яті»/«священні місця» – важливий важіль у 
складному механізмі управління свідомістю, її упокорення чи 
«підтримки в тонусі». «Запрограмована» на демократичний чи 
авторитарний (або й тоталітарний) політичний процес свідомість 
«мас», «народу», «натовпу», «електорату» чи «громади» повинна 
утримувати ті чи інші факти задля того, «щоб це не повторилося» 
або «щоб щось, врешті-решт, змінити», чи «щоб берегти цю 
цінність, як зіницю ока, і зберегти навічно таке значиме (для нас, 
для народу, для нашої нації, для…) надбання» і т. п. Уявлення про 
минуле опосередковує наші реакції як на виклики сьогодення, так і 
з майбутнього.  

Але пам’яттю, як правило, утримується тільки те, що 
змушує/змушувало індивіда чи колектив переживати, викликає/ 
викликало сильні емоції, стан афекту. Щоб примусити пам’ятати 
щось на колективному рівні, потрібно «не давати пам’яті вмерти», 
постійно підживлювати колективні емоції, «потребу в минулому і 
його героях». Потрібно зв’язати покоління спільними невмирущи-
ми переживаннями, докладати зусиль до символічної мобілізації 
нащадків, щоб минуле залишалося важливим-значущим-цінним в 
умовах кожної нової повсякденності, а особистість, відповідно, 
причетною.  

У площині «стимул – реакція» місця пам’яті – підходящий 
інструмент для розбурхування переживань, інструмент символіч-
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ної мобілізації. Для управління чиєюсь свідомістю важливо 
інструмент впливу/управління монополізувати (що, приміром, в 
совєтський час відбувалося не тільки з місцями пам’яті, але й з 
підручниками, літературою, мистецтвом, спортом, зі всією 
інформаційною сферою, в якій різними способами, але тотально 
поширювався/насаджувався один-єдиний – правильний – наратив з 
вивіреними акцентами, тощо. Нині у Росії тоталітарний наратив 
насаджується за допомогою творення образів «русского мира», 
виробництва «духовних скреп» /«спасибо деду за победу»/, «пра-
вильної риторики» – антифашистської, яка «викриває фашистську 
хунту в Києві» та ін.), щоб навчити «правильно поминати», 
«правильно пам’ятати», «правильно оцінювати і возвеличувати», а 
ще – притлумити, відтіснити на маргінес або й, якщо вдасться, 
зовсім вилущити з пам’яті індивідуальні спомини і переживання, 
відібрати індивідуальну пам’ять: «ми» не має складатися із 
індивідуальних оригінальних й унікальних «я», із приватних 
меморіальних інтелектуальних комплексів (тих, які не вписуються 
у запропонований монополістом), а має бути індивідуально-
безликим і здатним видавати «правильну реакцію». Громада, що 
функціонує на недемократичних засадах, не є власне громадою. 
Простір міста – форма, яка допомагає упокорити «живий ресурс» і 
забезпечити його відтворення у вигляді, який найбільше 
придатний для використання елітою.  

Особливостями, приміром, міста Донецька до початку 2014 
року було: 

– збереження совєтських назв районів, вулиць, парків тощо. 
Зокрема, територія міста поділялася на такі райони, як: 
Будьонівський, Ворошиловський, Калінінський, Київський, Кіров-
ський, Куйбишевський, Ленінський, Петровський, Пролетарський. 
Центральна вулиця міста майже дев’яносто років (з 1927 року) 
називається ім’ям Артема, назви понад десятка інших вулиць були 
пов’язані з іменами родини Леніна та інших совєтських діячів. 
Крім того, пам’ять про останніх «дублювалася» – були не тільки 
вулиці Артема, Фрунзе, Революції, але й Артемівська, Фрун-
зенська, Революційна. Дублювання відстежувалося і в наявності 
вулиць з однією й тією самою назвою (наприклад, Леніна, 
Дзержинського, Бакинських комісарів [17]) у різних районах міста. 
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Характерним була присутність на карті міста назв, які для меш-
канців Донецька вже нічого не значили (вулиця «5-го Декабря», 
«4-й Пятилетки»), пам’ять про події, закріплені в них, уже вмерла. 
Щодо назв парків чи скверів, то, приміром, Центральний парк 
культури і відпочинку названий ім’ям О. С. Щербакова; функціо-
нував Парк ленінського комсомолу (з 2011 – Музичний парк); 
сквери «Полеглих комунарів» і Першотравневий; 

– збереження інтенсивного «почервоніння» міського простору, 
що закріплювалося у таких назвах, як «Красная Горка», «Красная 
Заря», «Красная Звезда», «Красный Коммунар», «Красный Маяк»;  

– наявність численних пам’ятників діячам совєтського часу. 
Зокрема, С. Будьоному, Ф. Дзержинському, Леніну, Артему,  
В. Куйбишеву, С. Кірову, борцям за совєтську владу, Г. Петров-
ському, М. Калініну (бюст), В. Дегтярьову та ін. Крім того, – 
«дублювання пам’яті» через встановлення меморіальних дощок 
тим діячам, яким уже було збудовано пам’ятники – В. Дегтя-
рьову, Ф. Дзержинському, або кількох дощок на честь однієї й 
тієї самої особи, приміром, О. Ляшка; як і дощок для відзначення 
іменних вулиць й проспектів – «проспект Ілліча», «вулиця 
Постишева», чи одиничних дощок, якими відзначалися політичні 
лідери совєтського часу – М. Хрущову, Л. Мєльнікову; 

– збереження меморіальних дощок, які закріплювали пам’ять 
про нагородження Донеччини совєтськими орденами (зокрема, 
двома орденами Леніна) [18];  

– збереження своєрідних «місць пам’яті»: братської могили 
борців за совєтську владу у Будьоновському районі; групи 
аналогічних могил у Ворошиловському районі. У місті була низка 
пам’ятників, присвячених загиблим у роки «Великої Вітчизняної 
війни», «воїнам-інтернаціоналістам», самі назви яких закріплю-
вали в пам’яті мешканців совєтські міфи й традиції. 

Як значущі символи Донецька варто розглядати пам’ятники 
«представникам професії» – «Енергетик», пам’ятники металургу, 
шахтарю і «Герою-рятувальнику», пам’ятник «Слава шахтарській 
праці», а також «пальму Мерцалова», які з’явилися у часи СРСР. 
Ці «індустріальні акценти» своїм способом дублювалися і на межі 
ХХ – ХХІ століття, що засвідчило встановлення, наприклад, у 1998 
році пам’ятника «Комбайн прохідницький КСП-32».  
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Аналіз ступеня закріпленості на рівні свідомості громадян 
українськості Донецька свідчить, що він був досить низьким: було 
кілька відповідних пам’ятників (Богдану Хмельницькому, 1954; 
Тарасу Шевченку, 1955), вулиць, названих на честь українських 
письменників (Лесі Українки, В. Сосюри, Павла Тичини). Разом з 
тим «російська/совєтська спадщина» була представлена значно 
ширше, що свідчило про поразку пам’яті про українські трагедії, 
перемоги, героїв. 

Таким чином, простір Донецька як міста в Українській 
державі, міста ХХІ століття був по-своєму законсервований 
надмірною пам’яттю про совєтське минуле у складі СРСР: у місті 
нараховувалося понад 260 «пам’ятників історії і культури» [19]. У 
контексті політики «збереження/консервування пам’яті» можна 
розглядати рішення Донецької міськради 2008 року, яким вони не 
підтримали рішення Президента В. Ющенка про знесення пам’ят-
ників совєтським партійним і державним діячам. Як і фактичну 
відмову мера міста А. Лук’янченка перейменовувати назви вулиць 
і районів міста [17].  

Певні зміни у просторі міста стали відчутними на зламі ХХ–
ХХІ століть, коли у свідомості донеччан з’явилося місце літера-
турним й міфічним персонажам, представленим у пам’ятнику 
«Бравий солдат Швейк» (1998), «Добрий ангел Миру» (2008), а 
також – кінематографічним героям (пам’ятник хворому, який 
зцілився; 2001). Були новації, які зазвучали певним дисонансом до 
«славного совєтського минулого»: місто згадало Джона Ґ’юза, 
пам’ятник якому з’явився у 2001 році; Василя Стуса, якому було 
присвячено відкритий того ж, 2001-го, року пам’ятний барельєф; 
жертв політичних репресій і Голокосту, пам’ятники яким були 
встановлені, відповідно, у 2005 і 2006 роках. Про українськість 
міста мешканцям Донецька нагадував з 2005 року пам’ятник 
гривні. У 2006 році був відкритий парк «Український степ». 

Про зміни у свідомості донеччан (на користь європейськості) 
по-своєму засвідчив пам’ятник «The Beatles» (2006), а також 
прикметна скульптура «In Perspective» («У перспективі»), відкрита 
у 2010 році у рамках святкування 10-річного ювілею компанії 
СКМ. Основна думка, закладена у символ: весь світ – у наших 
руках, і кожному під силу змінити його на краще. У місті з’явився 
Шеффілдський парк (на честь міста-побратима).  
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Про входження міста у сучасність «заговорили» новозбу-
довані пам’ятники конкретним особам. Утім, останні засвідчили 
певну специфічність донецької сучасності, адже поряд із 
відзнакою визнаних у межах України особистостей, таких, як, 
наприклад, А. Солов’яненко, пам’ятник якому у Донецьку з’явився 
у 2002 році, постав пам’ятник Й. Кобзону (2003), меморіальна 
дошка Є. Щербаню. 

Загалом, оцінюючи «простір пам’яті» міста, можна дійти 
висновку, що питома вага у ньому маркерів совєтськості була 
значно більшою, порівняно із маркерами, які б відображали сучасне 
розуміння історії України, утверджували політичні цінності й орієн-
тири, характерні для незалежної держави. Відповідаючи на питання 
«Який з пам’ятників найбільш віддзеркалює дух міста Донецька?», 
39,2% донеччан (у 2008 році) відповідали, що Пам’ятник Шахтарю; 
12,5% – пам’ятник Леніну; 5,4% – Артему [20, с.86]. Четверту 
позицію в рейтингу посів пам’ятник С. Бубці, на користь якого 
висловилися 4,9% донеччан; п’яту – Т. Шевченку, якому перевагу 
віддали 3,6% опитаних. Наступні п’ять позицій випали на долю 
пам’ятників А. Солов’яненку (2,9%), «Визволителям Донбасу» 
(2,7%), Дж. Г’юзу (2,5%), О. Пушкіну (2,2%), «пальма Мерцалова» 
(2,0%) [20, с.86]. Тобто регіональний «зріз пам’яті» був своєрідним 
дисонансом у «пам’яті» незалежної України. 

 Щодо офіційної символіки міста – герба і прапора, то її опис 
містився у «Статуті територіальної громади м. Донецька» [21]. 
Статут свідчив, що був «герб міста» (опис якого у «Статуті…» 
відсутній) і «повний герб»: «Повний герб міста Донецька являє 
собою герб міста, праворуч і ліворуч від якого зображені срібні 
щитотримачі: праворуч – на тлі прапора, що розвівається, солдат у 
військовій шинелі з каскою на голові, правою рукою тримає меч, 
вістрям униз, ліва рука піднята вгору, ліворуч – на тлі прапора, що 
розвівається, шахтар у робочому одязі з гірницькою каскою на 
голові, лівою рукою спирається на відбійний молоток, права рука 
відведена убік. Ці фігури є візитною карткою міста Донецька, 
утворюючи скульптурну групу меморіалу «Твоїм визволителям, 
Донбас». Ось тут перша особливість «герба міста», про який 
згадується у «Статуті…»: він був розроблений ще у совєтський час 
– у 1968 році. Зображення було виконано «у формі традиційного 
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древньоруського щита – п’ятигранника» [22]. На ньому «у вигляді 
скульптурного рельєфу на міді» зображувалася «могутня вольова 
робоча рука, що міцно тримала піднятий молот, уособлювала 
могутність і велич робітничого класу, який утверджував ідеї 
комуністичного будівництва». Таким чином, друга особливість 
герба – зображення залишилося незмінним із 1968 року і його сим-
воліка була тісно пов’язана із совєтською ідеологією, яка обсто-
ювала велич робітничого класу, ідеї комуністичного будівництва. 
Третя особливість зображення пов’язана із п’ятикутною зіркою, 
зображеною у правому верхньому кутку щита. Згідно з міфологією 
совєтського часу вона означала, що «місто розвивалося у роки 
совєтської влади». У варіанті герба 1995 року суть зірки тлума-
чилася інакше: «золота п’ятикутна зірка символізує бережливе 
ставлення до багатств, створених природою і працею народу, 
могутність, справедливість і віру в краще майбутнє». Четверта 
особливість: нижнє поле щита до 1995 року було чорного кольору, 
що у совєтські часи означало «багаті природні запаси й інтенсивну 
розробку кам’яного вугілля», а верхнє, відповідно, – «сірого 
(сталевого) кольору – металургію» [22]. У варіанті 1995 року 
значення чорного кольору залишилося незмінним, а сірий/ стале-
вий, що символізував металургію, було замінено на блакитний 
(«лазуровий»), який почав означати «велич і красу архітектурного 
і рослинного обличчя міста». 

Таким чином, повне збереження старих символів міста у новій 
державі – пропозиція, спрямована на поверхове переформатування 
свідомості.  

Варіант герба 1995 року набув «зовнішніх прикрас» [22]. На 
гербі були присутні гілка дуба (що «символізує молодість нашого 
міста і в той же час силу духу його жителів, і уміння пробиватися 
через усі знегоди»), лаврова гілка («символ величі, перемоги, тріум-
фу, слави людини»), лазурно-чорна стрічка (кольори прапора міста), 
квіти троянд, напис «Донецьк». Увінчувала зображення п’ятиглава 
золота корона з п’ятьма вежами, що мало підкреслювати, що місто 
Донецьк – обласний центр Донецької області. На короні зображува-
лася офіційна історична дата заснування міста – 1869 рік.  

Таким чином, зображення на гербі були присвячені увічненню 
героїв й історії минулого в складі Російської імперії і СРСР, а не 
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сьогодення. Іншими словами – закріплено значущі для донеччани-
на цінності минулого, які своїм способом свідчили про вкорінення 
свідомості донеччанина у минулому. 

Прапор міста також закріплював цінність минулого. «Ста-
тут…» констатував, що «прапор міста є офіційним символом, що 
відображає історію і славні трудові традиції міста»: на прямо-
кутному полотнищі, що складалося з двох рівних горизонтальних 
смуг (верхньої – лазурного, світло-синього і нижньої – чорного 
кольорів) було нанесено золоте зображення герба міста.  

5. Наступна складова аналізу політичних ідентичностей – 
свята (як своєрідний зріз свідомості його мешканців), які мають 
значення для міської громади і, відповідно, нею святкуються.  

Найстарішим і найвагомішим святом, наприклад, у Донецьку 
було свято із акцентом на соціальній ідентичності мешканця міста – 
День шахтаря, яке відзначалося із 1948 року. Особливостями його 
проведення (навіть в останні роки), як зазначала преса, була 
«совєтська стилістика», «совєтська естетика» [23]. Відзначали День 
шахтаря наприкінці серпня, плавно переходячи до Дня Незалеж-
ності України, поєднуючи із Днем міста.  

Донецьк святкував «травневі свята». Наприклад, у 2013 році 
програма свят характеризувалася поєднанням совєтськості і 
«поверненого забороненого» чи забутого: культурну маївку, свято 
Єднання (яке відзначалося в місті, починаючи із 2008 року), 
фестиваль православної культури «Паска червона», Парад 
вишиванок, Дня Перемоги [24]. 

У червні донеччани відвідували заходи, приурочені до Дня 
захисту дітей, Дня молоді, День Конституції України. 

Надзвичайного поширення на початку ХХІ століття набули 
релігійні свята. Різдво, приміром, святкували на площі біля Центру 
слов’янської культури. Як повідомляли ЗМІ, – «по благословенню 
митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона». Про 
активність УПЦ (МП) у Донецьку свідчило не лише святкування 
церковних свят, але її включеність у відзначення, наприклад, у 
2013 році «VІІ міжнародного фестивалю слов’янської культури і 
писемності», «митрополичої ялинки» тощо. Таким чином, донеч-
чани перебували, передусім, у своєрідному полоні совєтськості, 
релігійності.  
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 6. Своєрідним маркером політичних ідентичностей 
мешканців міста є їхня участь у політичних процесах держави і, 
зокрема, участь у референдумах, виборчому процесі, пар-
тійному будівництві.  

Про домінуючу політичну ідентичність мешканців міста 
Донецька можна судити, проаналізувавши, найперше, результати 
участі у референдумі 1 грудня 1991 року, коли на запитання «Чи 
підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?» у 
Донецькій області позитивну відповідь дали 2 481157 осіб, або 
83,90 % учасників референдуму (із 2 957 373 осіб, або 76,73% 
мешканців регіону, які висловилися); негативну – 372 157 осіб, або 
12,58%. Тобто рівень підтримки молодої Української держави був 
високим. Українська громадянська ідентичність була домінантною 
у свідомості мешканців Донецька. 

Аналіз ідеологічних орієнтирів донеччан у дев’яностих роках 
ХХ століття свідчить, що Донецьк став одним із перших міст в 
Україні, де почало розгортатися громадсько-політичне життя. 
Зокрема, у вересні 1991 року у місті відбувся Установчий з’їзд 
Ліберальної партії України, яку очолив бізнесмен І. Маркулов 
(директор ТНК «Атон»), а серед перших очільників був В. Щербань. 
У грудні 1992 року у Донецьку відбувся Установчий з’їзд Партії 
праці (ПП), до створення якої доклали зусиль М. Азаров, Ю. Борзяк, 
В. Ландик – генеральний директор ВО «Електропобутмаш» (ПРаТ 
«Норд») та ін. Показово, що на створення партії негативно відреагу-
вали проукраїнські сили в особі Української Консервативної 
Республіканської партії, заявивши, що у ПП об’єдналися 
«найреакційніші директори-монополісти державних підприємств, 
що прагнуть зберегти адміністративно-командну систему, коло-
ніальний режим і будь-що не допустити встановлення правової 
демократії і відродження української нації» 

На теренах Донецька, області і – ширше – Донбасу на початку 
дев’яностих поширення набували такі рухи й громадські органі-
зації, як «Интердвижение Донбасса», «Движение за возрождение 
Донбасса» ін., які об’єднували активістів, опозиційно налашто-
ваних до національно-демократичних сил. У травні 1992 року в 
Донецьку представники цих організацій, як і «Демократического 
Донбасса», «Движения демократических реформ», «Выборы-89», 
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Ліберальної партії України, створили Громадянський конгрес 
України (ГКУ). Серед активістів вищеназваних організацій були 
такі персони, як М. Азаров, О. Базилюк, В. Мещеряков, М. Рагозін, 
П. Хаймович, Д. Корнілов, О. Лузан, В. Карабулін, В. Терехов. 

Мін’юст відмовився реєструвати ГКУ як «блок партій» – 
Партії труда і «Гражданского союза» – та громадських організацій. 
Утім, після дистанціювання від нього Ліберальної партії і Партії 
труда ГКУ у 1993 р. був зареєстрований як політична партія. 
Серед ключових ідейних настанов ГКУ – ідея федеративно-
земельного устрою України, проросійськість і антизахідництво, які 
віддзеркалилися у задекларованій стратегічній меті партії – «від-
новлення національної, духовної, економічної й історичної єдності 
України, Білорусі і Росії», оскільки, як стверджувалося, «без такої 
єдності український народ приречений на неминучу економічну, 
політичну і національну катастрофу, а Україна – до втрати своєї 
незалежності і перетворення в колоніальний придаток Заходу». 
ГКУ виступала за укладання угод України з Росією щодо уможли-
влення інституту подвійного громадянства, фактичної нерозділь-
ності українсько-російського інформаційного простору (зокрема, 
через збереження у повному обсязі російських телепередач), 
надання російській статусу другої державної мови тощо.  

ГКУ виступила ініціатором проведення всеукраїнської акції 
«За Союз» (1993), ратував за створення Євразійського Союзу (на 
базі СНД). 

У квітні 1995 року ГКУ об’єднався з «Республиканской 
партией Крыма». Прикметною особливістю діяльності партії 
стало проведення у 1996 році у Києві під її егідою Конгресу ро-
сійських організацій України. У 1998 році, згідно з рішеннями 
VІІІ з’їзду ГКУ, що відбувся у квітні 1998 року в Донецьку, 
партію було перейменовано на Слов’янська партія, очільником 
якої став О. Базилюк.  

Таким чином, на громадсько-політичному рівні однією із 
домінантних ідентичностей Донеччини/Донбасу стала проросій-
ська ідентичність, яка мімікрувала, позначаючи свою суть то як 
«демократичну» і «ліберальну», то заявляючи про євразійську 
прихильність, то російську, то, зрештою, слов’янську.  
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Після заборони у 1993 році Компартії України (реєстраційний 
номер 107) Донецьк став у червні 1993 року місцем проведення 
другого етапу Всеукраїнської конференції комуністів, яка була 
конституйована як «відновлювальний з’їзд» КПУ і на якій й було 
створено Комуністичну партію України (зареєстровану у жовтні 
1993 року Міністерством юстиції України за номером 505). 
Робота, спрямована на створення КПУ, велася під егідою другого 
секретаря Донецького обкому Компартії України (реєстраційний 
номер 107) П. Симоненка. Таким чином Донеччина стала 
«батьківщиною комунізму» в незалежній Україні.  

У другій половині дев’яностих років партогенез в умовах 
Донеччини набув нових ознак. Поряд зі слов’янськістю, кому-
нізмом, лібералізмом на рівні партійного будівництва про себе 
заявили ідея регіоналізму й окремо – мусульманських інтересів, 
унаслідок чого у 1997 році постало дві партії – Партія регіональ-
ного відродження України на чолі з В. Рибаком (голова Донецької 
міської ради, міський голова Донецька) і Партія мусульман 
України, очільником якої став Р. Брагін (гендиректор СП «Урбо-
Дон», голова мусульманської громади м. Донецька, голова 
президії Духовного центру мусульман України, брат криміналь-
ного авторитета Аліка Грека – Ахатя Брагіна). У 1998 році у 
Донецьку пройшов Установчий з’їзд Політичної партії «Єдина 
Київська Русь», яку очолив голова ради федерації профспілок 
працівників підприємницького сектору «Солідарність» Ю. Пиво-
варов. Таким чином, партійна ідентичність донеччан, а точніше, 
представників донецького істеблішменту, урізноманітнювалася.  

Як показали вибори до Верховної Ради України в українському 
парламенті І (1990–1994) і ІІ (1994–1998) скликань місто Донецьк 
(виборчі округи №108–116) представляли, відповідно, спочатку  
В. Гусєв, І. Дорошенко, Ю. Звягільський, А. Корнєєв, Г. Маслюк,  
Ю. Серебрянников, В. Слєднєв, В. Тризна, О. Чародєєв, а потім  
М. Азаров, В. Ампілогов, Ю. Болдирев, Г. Васильєв, Ю. Звягільський, 
С. Кіяшко, Б. Кожевніков, В. Ландик, А. Писаренко. У Верховній Раді 
України ІІІ (1998–2002) скликання, вибори до яких проводилися за 
змішаною системою, у одномандатних виборчих округах №41–45 
перемогу у 1998 році здобули Ю. Звягільський, А. Писаренко,  
А. Рибак, В. Щербань/ Р. Богатирьова й І. Юшко. У загально-
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державному багатомандатному окрузі виборці Донецька підтримали 
КПУ (якій вдалося всього здобути 84 депутатські мандати).  

Аналіз партійності обраних дозволяє твердити:  
– комуністична ідентичність Донецька була незаперечною: усі 

обрані до Верховної Ради України І скликання від міста Донецька 
були комуністами;  

– обрані у 1994 році від Донецька уже представляли не тільки 
КПУ (як Б. Кожевніков, А. Писаренко), але й Партію праці  
(М. Азаров), Громадянський конгрес України (Ю. Болдирев), СПУ 
(С. Кіяшко). В. Ампілогов, Г. Васильєв, Ю. Звягільський і В. Лан-
дик на момент виборів були безпартійними, що дозволяє твердити, 
по-перше, про те, що кандидати у депутати відійшли від єдиної 
комуністичної партійної ідентичності, запропонувавши електорату 
розширений лівий фланг у партійному спектрі, де, крім КПУ, 
з’явилися претенденти із соціалістичною ідентичністю, а також 
партії з нечітким ідеологічним обличчям, як і позапартійні.  
По-друге, виборець по-своєму прийняв некомуністичні партійні 
ідентичності, підтримавши на виборах відповідних осіб; 

– партійна ідентичність обраних у виборчих округах, 
розташованих у Донецьку, у 1998 році була такою: Ю. Звягіль-
ський залишався позапартійним, А. Писаренко – членом КПУ.  
А. Рибак, як й І. Юшко, представляв новостворену (у 1997 році) 
Партію регіонального відродження України – майбутню Партію 
регіонів. В. Щербань був членом ЛПУ, а Р. Богатирьова, що при-
йшла йому на зміну у 2000 році, – членом ХДПУ, що засвідчило 
подальшу партійну диференціацію претендентів на парламент-
ський мандат і відгук електорату Донецька на «пропозицію»; 

 – прикметною особливістю парламентських виборів 1998 
року стало те, що вперше про себе заявив «регіоналізм», регіо-
нальна ідентичність: усі депутати-представники Донецька у 
Верховній Раді України ІІІ скликання, окрім В. Щербаня, увійшли 
до парламентської фракції «Регіони України» (В. Щербань був 
членом групи «Незалежні»);  

– у процесі парламентських виборів 1990, 1994, 1998 років 
сформувався своєрідний пул «переможців Донеччини» – група 
осіб, яким вдалося не тільки у дев’яностих роках представляти 
інтереси Донецька і – ширше – Донеччини у Верховній Раді 
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України, але й у подальшому – на зламі ХХ–ХХІ століття. Серед 
цих осіб були М. Азаров, Р. Богатирьова, Ю. Болдирев, Г. Ва-
сильєв, Ю. Звягільський, В. Коновалюк, В. Ландик, О. Лєщин-
ський, С. Матвієнков, О. Панасовський, В. Рибак, Г. Самофалов,  
П. Симоненко, М. Чечетов. У дев’яностих роках ХХ століття їхня 
партійна ідентичність була відмінною. Були серед них і позапар-
тійні. У парламенті у 1998 році вони входили до різних парла-
ментських фракцій – від фракції комуністів і «Регіонів України» 
до фракції партії «Трудова Україна» (як, приміром, Г. Васильєв). 
Спільним було те, що всі вони у дев’яностих роках говорили від 
імені Донеччини.  

Отже, ідентифікаційні ознаки Донецька і Донеччини першого 
десятиліття української незалежності: 

– превалююча комуністична ідентичність, що по-своєму 
консервувала зв’язок з минулим; 

– новостворювана регіональна ідентичність, перспективи 
якої були ще невідомими, однак з врахуванням закріплення у 
ході виборчого процесу донецьким електоратом практики 
незмінності влади, що виявилася у постійній підтримці одних і 
тих самих осіб (названих вище), її «перспективна інструмен-
тальність» була такою ж, як у комуністичної: консервування 
ситуації у місті і регіоні. 
                                                 

 Аналіз біографічних даних (почерпнутих із сайту Верховної Ради України) 
за критерієм «рік, місце народження» і «національність» вказаних осіб свідчить: 
М. Азаров – 1947, м. Калуга (РРФСР), росіянин; Р. Богатирьова – 1953, м. Бакал 
Челябінської обл. (РРФСР), національність не вказано; Ю. Болдирев – 1951,  
м. Донецьк, росіянин; Г. Васильєв – 1953, м. Донецьк, українець; Ю. Звягільський 
– 1933, м. Донецьк, єврей; В. Коновалюк – 1966, м. Донецьк, національність не 
вказано; В. Ландик – 1946, м. Часів Яр Донецької обл., українець; О. Лєщинський 
– 1964, м. Дніпропетровськ, єврей; С. Матвієнков – 1957, м. Маріуполь Донецької 
обл., національність не вказано; О. Панасовський – 1940, м. Єнакієве Донецької 
обл., росіянин; В. Рибак – 1946, м. Донецьк, українець; Г. Самофалов – 1945,  
м. Тула (РРФСР), росіянин; П. Симоненко – 1952, м. Донецьк, українець;  
М. Чечетов – 1953, с. Любимівка Курської обл. (РРФСР), росіянин. Таким чином, 
серед 14 вказаних осіб-представників Донбасу 4 народилися в РРФСР, 6 у 
Донецьку, 3 у Донецькій області, 1 у Дніпропетровську. 5 осіб ідентифікували 
себе росіянами, 4 українцями, 2 євреями, 3 осіб за національністю на сайті 
Верховної Ради України не ідентифіковані. Тобто 10 осіб із 14 були народжені в 
Україні, до того ж 9 – на Донеччині. Превалююча національність – росіяни.  
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У 2002 році під час виборів до Верховної Ради України ІV 
(2002–2006) скликання у одномандатних виборчих округах №41–45 
у місті Донецьку переможцями виборів стали «переможці Донбасу» 
з попереднього десятиліття: Р. Богатирьова, Ю. Звягільський,  
В. Ландик, А. Рибак. Новим обличчям стала тільки Т. Бахтєєва. У 
загальнодержавному багатомандатному окрузі виборці Донецька 
проголосували за кандидатів у депутати від Виборчого блоку 
політичних партій «За Єдину Україну!» (у складі Народної партії 
/Народної аграрної партії України, Аграрної партії України/, 
Народно-демократичної партії, Партії промисловців і підприємців 
України, Партії регіонів, Політичної партії «Трудова Україна», які 
разом здобули 35 мандатів), що стало виявом нової ідентифікаційної 
ознаки: рівень свідомості донеччан уможливив підтримку владного 
виборчого проекту. Обранці Донецька увійшли до депутатської 
фракції ПАРТІЇ РЕГІОНІВ у Верховній Раді України «Регіони 
України» (разом із іншими прихильниками «регіоналізму» – С. Буб-
кою, Г. Самофаловим, В. Наконечним, В. Пєхотою, С. Ларіним та 
ін.) Привнесений в українську дійсність донеччанами «регіоналізм» 
перейшов на новий рівень – партійний в парламенті. 

«Помаранчева революція» (попри свої численні суперечності 
й недоліки) демократизувала ситуацію в країні. Однак у Донецьку 
спектр можливостей, розширений революцією, не був сприйнятий 
і використаний: у Верховній Раді України V скликання (2006–
2007), обраній на пропорційній основі, у загальнодержавному 
багатомандатному окрузі виборці Донецька підтримали кандидатів 
від «своєї» партії – ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, представники якої загалом 
здобули 185 мандатів. Серед обранців були все ті самі: Р. Бога-
тирьова, Т. Бахтєєва, Ю. Звягільський, В. Ландик. У Верховній 
Раді України VІ скликання (2007–2012) «регіонали» – 174 особи, 
серед яких знову були присутні від Донецька Т. Бахтєєва, Ю. Звя-
гільський, В. Ландик і В. Рибак – здобули аналогічну підтримку, а 
далі по-своєму повторили успіх у 2012 році під час виборів до 
Верховної Ради України VІІ скликання (2012–2014), які прово-
дилися за змішаною системою і під час яких ПАРТІЯ РЕГІОНІВ 
здобула найбільше мандатів серед інших політичних сил – 72. 
«Обличчя Донецька» – Т. Бахтєєва, В. Ландик і Ю. Звягільський – 
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залишилися фактично незмінними. Утім, у двох донецьких 
округах уперше обранцями стали О. Бобков і М. Левченко.  

Загалом, виборчі компанії 2002, 2206, 2007 і 2012 років 
засвідчили, що ідея «регіоналізму», що почала формуватися як 
ідея осібних інтересів, осібної (від української, але ще в межах 
Української держави) регіональної – донецької/донбаської – 
ідентичності виявилася прийнятною для значного кола осіб, які у 
період роботи Верховної Ради України ІV, V, VІ, VІІ скликань 
взялися її підтримувати, з року в рік залишаючись у виборчих 
списках ПАРТІЇ РЕГІОНІВ і, відповідно, здобуваючи мандати 
парламентарів. Осердям «регіонального пулу», відмовившись (у 
різний час) від позапартійного статусу, як й від ідентифікації з 
будь-якою іншою політичною силою, у Верховній Раді України 
стали: М. Азаров, Н. Аркаллаєв, Т. Бахтєєва, Р. Богатирьова,  
В. Богуслаєв, Г. Васильєв, О. Єфремов, Ю. Звягільський, В. Зуба-
нов, В. Ландик, С. Ларін, С. Ківалов, С. Клюєв, Б. Колесніков,  
М. Комар, О. Лєщинський, Л. Литвинов, В. Макєєнко, В. Наконеч-
ний, О. Панасовський, В. Пєхота, Г. Самофалов, Г. Скудар,  
О. Стоян, В. Тихонов, В. Турманов, В. Хомутиннік, О. Царьов,  
І. Шкіря, М. Янковський та ін. 

Донецьк продемонстрував найбільшу прихильність до двох 
ідеологічних платформ – комуністичної і регіоналізму, які, у свою 
чергу, виявили здатність консервування у свідомості донеччан 
ідеалів минулого і поступове відособлення від загальноукраїнсько-
го інтересу. «Феномен Ю. Звягільського», незмінність у Верховній 
Раді України «донецького пулу» – своєрідні і безпосередні консер-
вуючи чинники Донецька і – ширше – Донбасу.  

До Верховної Ради України VІІІ скликання (2014) більшість 
з колишніх «регіоналів» (зокрема, Т. Бахтєєва) увійшли як без-
партійні і стали членами фракції Політичної партії «Опозиційний 
блок». Тобто зміна політичної ситуації в країні змушувала пред-
ставників політичної еліти змінювати свою партійну ідентич-
ність. Утім, Ю. Звягільський, якому вдалося бути обраним у 45 
виборчому окрузі в Донецьку (єдиному, де відбулося голосу-
вання в умовах війни), здобувши підтримку 72,73% голосів 
виборців, що в абсолютних цифрах становило лише 1 454 голоси, 
як і, наприклад, Д. Омельянович, який здобув перемогу у  
49 виборчому окрузі Донецької області, вступивши до вище-
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згаданої фракції, залишилися членами ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Для 
донецького електорату партійна ідентичність насправді не мала 
значення: він голосував за «своїх», які в умовах, що змінювалися, 
залишалися незмінними – Т. Бахтєєва і Ю. Звягільський. 

Незмінність осіб на посадах була характерною особливістю 
Донецька впродовж останніх понад двадцять років. Якщо про-
аналізувати процес змінності особи на посаді голови виконкому 
міської ради/міського голови в совєтський час, то з’ясуємо, що у 
час після закінчення Другої світової війни (у період 1945–1990 рр.) 
посаду голови виконкому міської ради обіймали 10 осіб, з них 
тривалий час – три особи: у 1953–1960 рр. – О. Бахаєв; у 1961–
1976 рр. – В. Миронов; у 1978–1987 рр. – В. Спіцин. В останні 
роки існування СРСР міський голова Донецька регулярно 
змінювався: після В. Спіцина у 1987 році міським головою став  
Г. Онищук, якого у 1989 р. змінив Є. Орлов. У 1990–1992 рр. 
короткий термін на посаді голови міської ради Донецька пере-
бував О. Махмудов. У листопаді 1992 року головою Донецької 
міської ради народних депутатів та головою виконкому став  
Ю. Звягільський, а його першим заступником – В. Рибак, що 
потягло за собою докорінну зміну ситуації на весь наступний час 
(аж до моменту постання «ДНР» і створення «міської адміністра-
ції» на чолі з І. Мартиновим) – владу в Донецьку уособлюватимуть 
дві персони: у вересні 1993 – квітні 2002 рр. міським головою був 
В. Рибак (після того, як Ю. Звягільський у червні 1993 року був 
призначений віце-прем’єр-міністром України, а у вересні того ж 
року – в. о. прем’єр-міністра України), у 2002 – липні 2014 рр. –  
О. Лук’янченко. Така особливість була одним зі свідчень надзви-
чайної слабкості місцевого самоврядування, впливу на ситуацію на 
місцях адміністрації і фінансово-промислових груп (про що, 
приміром, говорив Ю. Ключковський [25]). 

Аналіз змінності голів Донецької облради свідчить про таке: 
після проголошення України незалежною державою очільником 
облради по кілька місяців були Ю. Смірнов (до квітня 1992 р.) й  
О. Петренко (квітень – 2 серпня 1992). Більш тривалий час у 
дев’яностих роках ХХ століття посаду обіймали В. Чупрун  
(12 листопада 1992 – липень 1994), В. Щербань (10 липня 1994 – 4 
жовтня 1996), І. Пономарьов (4 жовтня 1996 – 14 травня 1999),  
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В. Янукович (14 травня 1999 – 14 травня 2001). Термін пере-
бування на посаді у 2000-х роках почав зростати: Б. Колесніков 
обіймав посаду у період травня 2001 – квітня 2005 і з 4 серпня 
2005 до 25 квітня 2006 рр.; А. Близнюк був виконувачем обов’язки 
з травня до 4 серпня 2005 рр. і головою з 26 квітня 2006 р. до  
15 квітня 2010 р.; А. Шишацький – з 15 квітня 2010 до 2 березня 
2014, коли на зміну йому прийшов С. Тарута. При цьому 
показовим є те, що центральна влада в особі Президента України 
по-своєму підтримувала/консервувала владу на місцях. Так, після 
того як Ю. Смірнов перестав очолювати Донецьку облраду, він 
був призначений представником президента у Донецькій області 
(20 березня 1992 – липень 1994), йому на зміну прийшов  
В. Щербань (11 липня 1995 – 18 липня 1996), який, будучи голо-
вою облради, очолив Донецьку ОДА. Короткий час (з 18 липня 
1996 р. до 14 травня 1997 р.) головою Донецької ОДА був С. Поля-
ков, якого 14 травня 1997 р змінив В. Янукович, обраний, як 
вказувалося вище, у 1999 році головою облради. Після  
В. Януковича очільниками у 2000 роках призначалися чотири 
особи: А. Близнюк, В. Логвиненко, В. Чупрун, А. Шишацький. У 
березня 2014 року (з розгортання кризи на Донбасі) очільником 
став С. Тарута, якого у жовтні змінив О. Кіхтенко.  

Таким чином, з початку української незалежності дуже обме-
жене коло осіб здобувала владу у місті Донецьку й Донецькому 
регіоні. У 90-х роках ХХ ст. на Донеччині почав формуватися 
місцевий політичний режим, ознакою якого ставала незмінність 
людей при владі. Жоден з українських президентів чи прем’єр-
міністрів не вдавався до кардинальної зміни механізмів формування 
управлінської еліти на Донеччині. Більше того, місцева влада часто 
використовувалася центральною як адміністративний ресурс, спира-
ючись на який можна було спочатку прийти до влади, а потім і 
утримати її. Взаємна зацікавленість сприяла тому, що створена у 
1997 році (на чолі з В. Рибаком) Партія регіонального відродження 
України (ПРВУ), згідно з рішеннями ІІ партійного з’їзду, 
підтримала на президентських виборах Л. Кучму. Але не тільки 
ПРВУ надала підтримку останньому: на президентських виборах 
1999 року у Донецькій області за претендента проголосувало 
52,90% учасників виборів, безпосередньо ж у Донецьку за Л. Кучму 
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віддали свої голоси 54,66% виборців. Хоча Донеччина зайняла у 
рейтингу підтримки Л. Кучми лише 12-ту позицію (серед 27 регіо-
нів країни і закордонного виборчого округу), але цей результат на 
тлі волевиявлення мешканців, наприклад, сусідньої Луганщини (де 
53,87% виборців підтримали П. Симоненка) був промовистим. Як 
прикметною була й перемога пропрезидентського Виборчого блоку 
політичних партій «За Єдину Україну!» на парламентських виборах 
2002 року, якому Донеччина надала найбільшу (36,83% голосів 
виборців) підтримку (другу позицію у рейтингу підтримки посіла 
Сумська область, де за блок проголосувало 17,5% виборців).  

Вищезазначене свідчить, що у дев’яності – на початку 2000-х 
років місцева влада і електорат Донеччини демонстрували 
політичну лояльність до Президента, органів держави і загалом 
Української держави. Але не тільки лояльність: Донеччина була 
частиною механізму відтворення режиму Л. Кучми. Представники 
Донеччини обіймали високі посади на центральному рівні: В. Лан-
дик (у 1993–1995 роках) був віце-прем’єр-міністром України з 
питань зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій, головою 
Агентства міжнародного співробітництва та інвестицій, головою 
Міжвідомчого комітету України у справах ЄС. М. Азаров (у 1996–
2002 рр.) був очільником податкової адміністрації України, входив 
(1997 р.) у Вищу економічну раду при Президенту, був членом 
(1999 р.) Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і 
організованою злочинністю тощо; В. Щербань входив до Комісії з 
розробки Концепції державної промислової політики на 1996–2000 
роки; Г. Васильєв був першим заступником голови Верховної Ради 
України (травень 2002 – листопад 2003 рр.), Генеральним проку-
рором України (листопад 2003 – грудень 2004 рр.).  

Своєрідною флуктуацією від ідеї регіоналізму і регіональної 
ідентичності стало рішення ПРВУ об’єднатися з Партією солідар-
ності України, Партією Праці, Всеукраїнською партією пенсіо-
нерів і Партією «За красиву Україну» (липень 2000 р.) і постання, 
відповідно, нової політичної сили за назвою Партія регіонального 
відродження «Трудова солідарність України» на чолі із трьома 
співголовами – В. Рибаком, В. Ландиком і П. Порошенком і 
президією партії у складі М. Азарова, Ю. Звягільського і Л. Черно-
вецького. Утім, міжрегіональний політичний альянс проіснував 
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недовго – у 2001 р. партія змінила назву на Партія регіонів і, як 
вказувалося вище, у складі пропрезидентського блоку «За Єдину 
Україну!» її представники увійшли до українського парламенту. 

Те, що в акцентуванні регіональної ідентичності Президент  
Л. Кучма не бачив жодної загрози, говорить той факт, що саме 
одного з очільників Донеччини – В. Януковича – він призначив 
Прем’єр-міністром України (листопад 2002 – січень 2005 рр.). 
Зрештою, спробував «передати» В. Януковичу президентську владу, 
що закінчилося «помаранчевою революцією». 

Те, що новообраний Президент В. Ющенко не мав наміру 
поборювати регіоналізм і регіональну ідентичність, говорить факт 
нового призначення В. Януковича на посаду Прем’єр-міністра 
України, яку він й обіймав у період серпня 2006 – грудня 2007 року.  

Піком торжества регіональної – донецької – ідентичності 
стали не лише перемоги ПАРТІЇ РЕГІОНІВ на виборах 2006, 2007, 
2012 років, але й обрання В. Януковича на президентську посаду у 
2010 р., вихід на політичну арену держави найбагатшої людини не 
лише Донецького регіону, а й всієї держави Р. Ахметова, який за 
списками ПАРТІЇ РЕГІОНІВ отримував мандат народного депутата 
на парламентських виборах 2006 і позачергових виборах 2007 років. 

Наприкінці дев’яностих – на початку двохтисячних років 
паралельно із ПР і ПМУ на Донеччині здійснювалися спроби 
народження й розвитку інших політсил, серед яких, приміром, 
Партія солідарності України, що функціонувала у 1997–2001 рр., 
Політична партія «Єдина Київська Русь», яка діяла у 1998–2003 рр. 
Крім того, на початку двохтисячних років м. Донецьк став місцем 
проведення установчих з’їздів таких партій, як, приміром, 
Всеукраїнської партії Миру і Єдності (у 2000 році) на чолі з  
Л. Янковською; у 2007 р. – Політичної партії «Партія Козаків 

                                                 
 У 2013 році Всеукраїнська партія Миру і Єдності (реєстраційний номер 1418) 

змінила назву на Політична партія «Національний Альянс свободи та Українського 
Патріотизму «НАСТУП». Її співголовами стали М. Іваненко, Р. Секела, Ю. Хорліков. 
Місцем перебування центральних статутних органів – м. Київ. У 2014 році (після 
Революції Гідності) партію знову було перейменовано на ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА», а її очільником став Ю. Луценко. Чергову зміну назви партії 
зафіксовано у лютому 2015 року на сайті Державної реєстраційної служби України – 
ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СПРАВЕДЛИВІСТЬ». 
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України» на чолі з С. Кожиним, а також чергових партійних фору-
мів таких політичних сил, як Партія слов’янської єдності Україна 
(що постала у 1993 році на чолі із І. Карпенком і проіснувала до 
2003 року) і Всеукраїнської партії духовності і патріотизму, що 
була створена 2000 році на чолі А. Шевченком, незмінним 
партійним керманичем до сьогодні. 

З 2009 року партійні ідентичності донеччан урізноманітнилися 
за рахунок використання нових ідентитетів – народний/народна, 
українська, європейські, твоя. Тож Донецьк став місцем розта-
шування центральних статутних органів Політичної партії «Партія 
Народний порядок», яку очолив А. Древицький, і Політичної партії 
«Твоя Україна», першим головою якої став Д. Миронович; у 2013 р. 
– Політичної партії «Партія Народна Платформа» на чолі з Л. Без-
гіновою. Показовим є те, що після Революції Гідності Донецьк як 
місце перебування штаб-квартири обрали такі новостворені (у 2014 
році) партії, як Політична партія «Українська сила» (очільниця –  
Л. Болан) і Політична партія «Партія Європейських Демократів» 
(голова – Є. Козлов), а місто Горлівку – Політична партія 
«ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК» (голова – Д. Косач). Тож на 
початок 2015 року Донеччина – місце юридичної адреси 9 політич-
них партій (разом із Політичною партією «ДІТИ ВІЙНИ 
«НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» на чолі з В. Патлачуком, що 
постала у 2009 році у місті Слов’янську Донецької області). 

Таким чином, попри зусилля активних громадян Донеччини 
створити нові політичні сили на теренах регіону саме ПАРТІЯ 

                                                 
 Слов’янська партія (реєстраційний номер 469, в. о. очільника партії з 2012 

року О. Лузан), Політична партія «Партія Козаків України» (реєстраційний номер 
150-п.п., очільником з 2014 р. є В. Жмурин), Політична партія «Партія Народний 
порядок» (реєстраційний номер 167-п.п., незмінний очільник – А. Древицький), 
Політична партія «ДІТИ ВІЙНИ «НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» (реєстраційний 
номер 171-п.п., незмінний очільник – В. Патлачук, м. Слов’янськ), Політична 
партія «Твоя Україна» (реєстраційний номер 182-п.п., незмінний очільник  
Д. Миронович), Політична партія «Партія Народна Платформа» (реєстраційний 
номер 217-п.п., голова – Л. Безгінова), Політична партія «Українська сила» 
(реєстраційний номер 239-п.п., очільниця – Л. Болан), Політична партія «Партія 
Європейських Демократів» (реєстраційний номер 251-п.п., голова – Є. Козлов), 
Політична партія «ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК» (реєстраційний номер  
236-п.п., голова – Д. Косач, м. Горлівка). 
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РЕГІОНІВ залишалася домінуючою політичною силою не тільки, 
власне, у регіоні (хоча центральні статутні органи розташовували-
ся у Києві), але й упродовж 2002 – 2014 років у межах всієї країни.  

7. Виявленню найвагоміших ознак політичних ідентичностей 
має посприяти дослідження участі представників міської громади 
у місцевих/регіональних політичних процесах. 

Серед значимих політичних подій Донеччини найперше – 
шахтарські страйки, які вибухнули ще за часів існування СРСР, у 
1989–1990 рр. Кожна з наступних страйкових хвиль упродовж 
дев’яностих років мала свої особливості і наслідки: 

– погіршення ситуації з дотаціями вугільної галузі, невипла-
тою зарплат обернулося шахтарським страйком 1993 року і 
відставкою уряду Л. Кучми. Крім того, було започатковано 
«традицію» – похід шахтарів на Київ, що по-своєму підштовхнуло 
до дострокових президентських виборів. Тобто у механізмі тиску 
на центральну владу регіональні еліти уміло «вмонтували» протест 
людини зі значущою соціальною ідентичністю регіону – трудів-
ника-шахтаря і з її матеріальними потребами «тут і сьогодні», 
свідомістю і професійною ідентичністю; 

– лютневий страйк 1996 року більш чітко окреслив 
конфігурацію сил протистояння на Донбасі та дещо «уточнив» 
ідейний спектр їхніх вимог. В одному випадку інтереси адміні-
стративно-управлінського та інженерно-технічного корпусу низки 
збиткових шахт (суть яких зводилася фактично до недопущення 
реформ у галузі та концентрувалася у вимозі державної дотації 
збиткових шахт та перерозподілі доходів прибуткових підпри-
ємств на користь збиткових) взялися підтримувати В. Полтавець 
(екс-міністр вугільної промисловості), П. Купін (екс-очільник 
Луганської облради), а також комуністи, які об’єднали зусилля із 
Донецьким страйкомом (очільник – М. Крилов), а також низка 
профспілкових й господарських суб’єктів (Всеукраїнський союз 
робітників на чолі з О. Бондарчуком; Профспілка працівників 
вугільної промисловості, яку очолював В. Держак; представники 
як ВО «Орджонікідзевугілля», «Стахановвугілля», так і деяких 
шахт ВО «Донецьквугілля», «Макіїввугілля»).  

Утім, частина керівників шахт (економічно конкурентних – із 
ВО «Красноармійськвугілля», «Павлоградвугілля» та ін.), а також 
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Незалежна профспілка гірників України (голова М. Волинець) 
були прихильниками реформ, ратували за залучення нових 
інвестицій, переоснащення шахт, зменшення податкового тиску та 
проти «комуністичного принципу» перерозподілу прибутків. 
Таким чином, частина регіональної управлінської еліти була 
несхильною до консервації виробничої ситуації, в основі якої – 
дотації, нереформована «шахтарська дійсність» з характерними 
для неї свідомісними настановами, 

Свій варіант розподілу дотацій від держави мав член Лібе-
ральної партії України та глава Донецької облдержадміністрації  
В. Щербань, а також Незалежна профспілка гірників Донбасу 
(голова – М. Волинко), Профспілка інженерно-технічних праців-
ників вугільної промисловості (на чолі з Л. Колесником) та низка 
представників директорату шахт. Захищаючи малорентабельні 
шахти Донецька, Макіївки та ін. міст, вони обстоювали ідею 
надходження державних грошей безпосередньо в область, яка б 
брала на себе функцію звільнення шахт від утримання об’єктів 
соціальної сфери, котрі, як стверджувалося, негативно впливали на 
їхню рентабельність.  

Таким чином, регіональні еліти боролися між собою, захища-
ючи свої корпоративні інтереси, торгувалися із центром за дотації і 
посади (про що говорить факт звільнення В. Полтавця і призна-
чення С. Полякова на посаду міністра Мінвуглепрому України і 
подальші клопотання директорів щодо повернення В. Полтавця), 
виступали проти реформування вугільної галузі, кадрового оновлен-
ня керівників галузі як у центрі, так і на місцях (зокрема, проти 
зміщення з посади гендиректора ВО «Донецьквугілля» В. Іллю-
шенка), використовуючи при цьому – кожен по-своєму – шахтарів.  

По-своєму опір владі і реформуванню галузі чинили кому-
ністи, які розповідали шахтарям про «антинародність реформ». 
Очільники профспілок докладали зусиль, щоб страйк у часі 
«прив’язати» до страйку російських шахтарів, вимоги яких у 
частині погашення заборгованості виплати зарплат та державних 
дотацій збігалися з вимогами українських. З вуст Ю. Звягільсько-
го, В. Держака та ін. звучала критика на адресу уряду. Профспілка 
працівників вугільної промисловості виступила ініціатором 
страйку. Представники обласної ради профспілок (у т. ч. і В. Хара) 
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закликали страйкарів додати до економічних вимог політичні. 
Керівники Всеукраїнського союзу робітників сподівалися, що 
шахтарський економічний страйк невдовзі переросте у всеукраїн-
ський політичний.  

Утім, страйк, розпочатий 1 лютого 1996 року, був підтри-
маний не всіма підприємствами галузі: керівники й робітники тих 
шахт, що вже працювали, скориставшись передоплатою за вугілля, 
до страйкарів не долучилися. Не підтримала шахтарський страйк і 
Незалежна профспілка гірників України. Критично поставився до 
нього голова ЦК профспілки працівників освіти і науки Л. Сачков 
й очільник Союзу трудівників Донбасу І. Кольчик, який характе-
ризував страйк як прояв агонії ортодоксальних лівих і зауважував, 
що ЦК ППВП, як і Донецький страйком, мають на меті лише 
власні корпоративні інтереси. Зрештою, М. Волинка твердив, що 
страйк «нав’язали комуністи», що по-своєму підтверджує і силу 
впливу комуністів у регіоні, і окреслює їх як актора, ідентитети 
якого були найбільш значимими в очах шахтарів.  

Розділилися у своїх поглядах на страйк і депутати Верховної 
Ради України, де, з одного боку, виступали прибічники реформ  
(С. Терьохін), а з іншого – противники (П. Симоненко, М. Чечетов).  

Тобто, на початку – всередині дев’яностих років ХХ століття 
про консенсус регіональної (донецької) еліти з центральною не 
йшлося. Еліта Донеччини переживала етап трансформації, про що 
дозволяє твердити втрата керівних посад одними представниками 
регіону і просування на посади інших; погіршення криміногенної 
ситуації (див. про це, наприклад, [26; 27; 28]) й утворення органі-
зованих злочинних угруповань, представники яких невдовзі 
виявлятимуть бажання обіймати посади, а, крім того, здійснюва-
тимуть перерозподіл власності (зокрема, Б. Колесніков і  
Р. Ахметов, про що у своїй книзі писав С. Кузін) [29].  

Особливістю шахтарських страйків наприкінці дев’яностих 
років була зупинка шахт усього Західного Донбасу, чергові походи 
гірників до Києва з вимогою погашення заборгованості з зарплати, 
розгін О. Єфремовим і В. Тихоновим у День Незалежності України 
(24 серпня 1998 року) учасників мирних протестів із застосуван-
ням сльозогінного газу й кийків; акт самоспалення, здійснений 
гірником О. Михалевичем 14 грудня того ж року на знак протесту 
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проти свавілля влади, знущань з боку адміністрації шахти імені 
Баракова та багаторічної (з 1996 року) невиплати зарплатні. Тобто 
1998 і 1999 роки стали свого роду піком напруги в шахтарському 
середовищі. Але й засвідчили, що місцева еліта, що вже перероз-
поділила власність (зокрема, – вбитих: А. Брагіна, 1953–1995;  
О. Момота, ?–1996; О. Шведченка, ?–1996; Є. Щербаня, 1946–1996 
та ін.), почавши налагоджувати взаємини із центральною владою 
(все частіше обіймаючи посади на центральному владному рівні, 
про що говорилося вище), взялася жорстко приборкувати «шахтар-
ський ресурс». 

Таким чином, дев’яності роки донецькі політичні реалії 
набрали чітких обрисів: влада і власність поступово сконцентрува-
лася в руках купки осіб, які, відмовившись від реформування 
вугільної галузі, «консервували» форми життя шахтарів і їхню 
свідомість, визначаючи по-своєму й межі ідентичності «шахтар-
ського ресурсу».  

З кінця дев’яностих проникнення представників донецької 
еліти на центральні владні рівні (що випливає із вищесказаного) 
відбувалося двома шляхами:  

– через намагання знайти порозуміння, спільні цінності й 
орієнтири з представниками інших регіонів і, зокрема, Києва, про-
явом чого була у 2000 році спроба об’єднати п’ять партій у полі-
тичну силу за назвою Партія регіонального відродження «Трудова 
солідарність України», яка закінчилася, врешті-решт, невдачею; 

– через підтримку Президента Л. Кучми, режим правління 
якого наприкінці дев’яностих усе більше набирав ознак авторитар-
ного [30]: у 1999 році, як зазначалося вище, Донеччина надала 
понад 52% голосів підтримки Л. Кучмі, а в 2002 році ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ стала повноправним членом пропрезидентського блоку, 
увійшовши у його складі до парламенту. Крім того, у країні з’явився 
Прем’єр-міністр В. Янукович. З цього часу, що варто відзначити, 
епітет «донецький» дедалі частіше звучатиме не лише в політичній 
риториці, але й увійде у інші сфери життя (див. про це нижче).  

Інший промовистий факт: останній похід на Київ шахтарів з 
Донеччини, Луганщини та інших регіонів країни мав місце улітку 
2002 року, що дозволяє твердити про те, що згодом, досягнувши 
взаємопорозуміння із режимом Л. Кучми, у цих походах «на 
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центр» у донецької еліти відпала потреба. Потреба тиснути на 
Київ відновилася у переддень і в час «помаранчевої революції», 
але інструменту «шахтарі» вже було замало: представники 
донецької еліти візьмуть активну участь у Сєверодонецькому 
«Всеукраїнському з’їзді депутатів усіх рівнів», який відбувся у 
листопаді 2004 року і де була «випробувана» ідея створення 
Південно-Східної держави у вигляді федеративної республіки, 
озвучена Б. Колесніковим [31].  

Своїм шляхом ішла вкорінена в Донецьку Слов’янська партія, 
лідер якої – А. Базилюк – реанімував кримську організацію, котра 
устами свого очільника С. Шувайнікова відкрито проголосила 
«найближчу мету»: «примусити державу поважати права росіян і 
російськомовних». Таким чином, «світ донецьких» прагнув розши-
рення своїх меж не тільки до Києва, але й інших регіонів, зокрема, 
Криму.  

Післяпомаранчевий час був періодом подальшого укріплення 
вихідців з донецької регіональної еліти на всіх рівнях влади й у 
багатьох регіонах, чому сприяло, зокрема, і друге прем’єрство  
В. Януковича, і, врешті-решт, його потрапляння на президентську 
посаду: політичні процеси на Донеччині розгорталися у заданому 
«центром» руслі.  

Утім, факти свідчили, що єдиномисліє в Донбасі було 
відсутнє: якщо луганчани, приміром, у 2009 році виходили у День 
пам’яті, щоб не тільки помянути О. Михалевича, але й сказати 
«ні!» «тихоновщині», а в 2013 році 24 серпня і 14 грудня прово-
дили дні пам’яті подій 1998 року, то в Донецьку/Ахметов-сіті 
цього не відбувалося: війна (самозваної) еліти з народом завер-
шилася на користь еліти.  

У час Революції Гідності, намагаючись зберегти «свою владу» 
у Києві, донецька еліта «постачатиме» Києву тих, хто підтримував 
ПАРТІЮ РЕГІОНІВ, і, зокрема, так званих «тітушок». Після втечі 
В. Януковича відбулося своєрідне повернення до інструменту 
«сепаратизм», використання якого й призвело до зруйнування 
Донбасу.  

8. Зрештою, вагомим маркером політичної ідентичності є 
самоідентифікація представників міської громади у просторі і 
часі.  
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У вивченні процесів самоідентифікації донеччан у нагоді,  
з-поміж іншого, став «Донецко-русский словарь. Толковый сло-
варь местных топонимов, диалектических выражений и слов» [32]. 
Аналіз словника свідчить про таке: 

– маючи хоч і неоригінальну, але власну назву (тобто – 
Донецьк), місто навіть на початку ХХІ століття не спромоглося 
позбутися персоніфікації-належності: до ланцюжка назв Юзівка–
Сталіно–Донецьк додався свідомісний акцент – Ахметов-сіті, що 
віддзеркалював розуміння мешканцями громади «феодальної» 
належності міста (і його громади) одній персоні. Калькована з 
англійської прикладка -сіті «сигналила» про претензії міста на 
європейськість, цивілізованість. Така феодальна, але й 
європейсько-цивілізаційна забарвленість поняття, можливо, 
виступала до певної міри компенсаторним (для свідомості і 
психіки донеччан) прийомом, який блокував відчуття ущербності; 

– Ахметов-сіті був столицею Бананової республіки – 
Донецької області. Таким чином відбувалося своєрідне відокрем-
лення Донеччини від решти українських земель, що свідчило про 
своєрідний кордон у площині «ми»/«вони». Підставою для такої 
самоідентифікації регіону було зображення «пальми Мерцалова» 
на гербі області (затверджений рішенням сесії облради 17 серпня 
1999 року [33]). Інша назва пальми – конопляне дерево. Таким 
чином, пропоновані місцевим режимом модифіковані цінності 
минулого йшли врозріз із бажаннями, світосприйняттям нових 
поколінь Донеччини, що й відобразилося у риториці. Старі 
цінності втрачали вагу і, відповідно, ставлення до них переставало 
бути шанобливим.  

Герб ефемерної Бананової республіки мав й інші особливості, 
на які звертали увагу вже знавці геральдики [34]: в його основі – 
французький щит, «у той час, коли у всіх гербів обласних центрів 
України були іспанські щити» (згідно з рекомендацією Україн-
ського геральдичного товариства); «пальма Мерцалова» – голуба 
(хоча була викувана із чорного металу); корона, що увінчувала 
щит, зображувалася прямою (згідно зі слов’янською геральдичною 
традицією мала б бути вигнутою догори); щит – обрамлений 
зеленими гілками дуба (що в геральдиці символізує молодість, 
недосконалість і невпевненість), а не золотими (символу багатства, 
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могутності і достатку); дубові гілки не були огорнуті стрічкою, яка 
є знаком гербів обласних центрів (на відміну від звичайних мі-
ських); напис девізу («Можливість доведена справою», зроблений 
російською мовою: «Возможность доказана делом») – характерний 
момент особистих гербів і нехарактерний для територіальних, у 
разі ж використання девізу – його пишуть латиною. 

Тобто герб був поза нормами геральдики, українських і 
слов’янських традицій та настанов, символізував недосконалість, 
еклектику бажань і переконань, обрамлену в невпевненість. Наго-
лос на можливостях, доведених справою, виявився (як засвідчили 
події 2014–2015 років) передчасним: Бананова республіка на 
Донбасі (як перед тим вигадана більшовиками Донецько-Криво-
різька) виявилася нежиттєздатною; 

– герб Донецька неофіційно називався Тонучий шахтар, 
оскільки нагадував донеччанам фінальну сцену кінострічки 
«Термінатор–2», в якій робот тонув у розпеченому металі і 
показував рукою знак «все буде добре!»;  

 – свідомість членів міської громади характеризувалася 
наявністю в ній численних розламів, кордонів і протиставлень, які 
на рівні риторики здійснювали розмежування у площині 
«ми»/«вони». Так, побутування таких понять, як банабаки (для 
позначення у Донецьку ассирійців), каманчі (цигани), чи вико-
ристання лайливих термінів на позначення греків, як і виокремлен-
ня національності дітей, народжених у шлюбі між українцем/ 
українкою і росіянином/росіянкою, як хохлоцап (від хохол і кацап) 
створювало чергову лінію розмежування у міській громаді і 
свідчило, що однією з підстав кордону безпосередньо у міській 
громаді була національна належність, за якою й відбувалося 
розмежування у площині «ми»/«вони»;  

– простір міста відокремлювався від найближчого оточуючого 
середовища, тож неподалік Ахметов-сіті розташовувалося Яну-
кієво чи Януковка (як називали місто Єнакієве), а також Дебільцево 
(місто Дебальцево) і Макаковки (Макіївки) та ін. Донеччани 
відокремлювали себе від бублаїв (мешканців села, а згодом міста 
Мар’їнки), калюжників (мешканців села Константинівка Мар’їн-
ського району). У свою чергу, всередині Донецька від донеччан 
намагалися відмежуватися моспинці – жителі міста Моспино, яке 
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хоч і було (з певного часу) частиною Донецька, але, як свідчив 
фальшивий сайт Моспинської міськради, обстоювали свою 
інакшість. Тобто однією з підстав кордону-розламу була терито-
ріальна ознака; 

– позначення частини мешканців міста вербованими (які 
з’їжджалися на відбудову Донбасу після Другої світової війни з 
усього СРСР) відокремлювало приїжджих від місцевих. Як і 
виокремлення кварталу житлових будинків (між поселеннями 
«Октябрський» і «Сєвєрний» у Куйбишевському районі) і називан-
ня його Ташкент засвідчувало присутність у Донецьку ще одних 
інших – приїжджих із Узбекистану жертв землетрусу. Місцем 
мешкання циганів був Циганський посьолок у районі Буддеталь 
(уздовж Червоногвардійського шосе); 

– про відокремленість у міському просторі бідних від багатих 
свідчило називання вулиці «Дубравної» (на якій превалювали 
дорогі новобудови місцевих багатіїв) вулицею Дем’яна Бєдного;  

– про конфлікт поколінь по-своєму свідчило поняття совковці, 
застосовуване щодо народжених до 1991 року; 

– присутність у мові таких понять, як білі сорочки і білі каски 
свідчила про інший кордон – кордон між шахтарями і управлін-
ською елітою шахт. 

Про дисонанси свідомості членів міської громади, викликані 
життям у просторі, насиченому совєтською символікою, свідчив 
факт нового читання старих символів. Так, за площею Комунарів 
закріпилася нецензурна назва. Пам’ятник Артему біля міської ради 
з огляду на специфіку вигляду під різними кутами зору дістав 
назву Bad finger (англ.: поганий палець). Пам’ятник шахтарській 
праці – Гітлер, оскільки стояв із витягнутою рукою. Пам’ятник 
Леніну іменувався пам’ятником Леннону.  

«Обігравали» донеччани і назву торгової марки В. Щербаня 
«Дєло всєх», доводячи, що італійською вона звучить як «Коза 
Ностра». Говорили про можливість купити у Звягільського, маючи 
на увазі здійснення покупок у мережі магазинів АПК імені 
Засядька, власником якої був Ю. Звягільський.  

На початку ХХІ століття зі свідомості донеччан не зникли такі 
назви/самоназви шахтарів, як Глазунови дєті (як ще у юзівські 
часи називали синів покалічених і загиблих на виробництві 
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шахтарів, яким юрисконсульт Глазунов видавав лист для прийому 
на роботу на завод, що унеможливлював виплату сім’ям грошової 
допомоги. Глазунови дєті за гроші виконували лише підручну 
роботу і не мали перспектив «підвищення по службі»), стахановці 
(як називали із 1935 року в СССР робітників із високою продук-
тивністю праці), блукаючий форвард (робітник без конкретного 
робочого місця, який щоденно мав виконувати різні роботи: то 
його посилали комусь на допомогу, то на «дрібні роботи непостій-
ного характеру»). Кожна з цих назв, як і низка інших сленгових 
слів для позначення специфіки роботи на заводі чи в шахті – гоблін 
(прохідник на шахті), говноляп (один з працівників ДМЗ), газожог 
(випалював смолоскипом у шахті газ метан; застаріла професія), 
водяний (або отсос чи жаба – робітник, який здійснював 
водовідвід на шахті), гробові (остання оплата, що спеціально 
виділялася шахтарю перед виходом на пенсію), копитні (гроші, 
додатково виплачувані шахтарю, який був змушений долати 
значні відстані від ствола шахти до забою) – назавжди закріплю-
вала у свідомості представників локального соціуму проблеми 
шахтарів, шахтарських родин, особливості їхнього життя, ієрархію 
в стосунках, ставлення до професії і кваліфікації людини тощо. 
Крім того – «Словник…» був своєрідним компендіумом 
конфліктогенних складових простору регіону.  

Присутність у словнику донеччан поняття Божа людина 
розкриває таємницю проникнення на виробництва на території 
України представників УПЦ (Московського патріархату) і, 
відповідно, дає чіткіші уявлення про механізми посилення 
російського впливу в Донецькому регіоні. Зокрема – з 2000 
року, коли, приміром, Донецький металургійний завод (ДМЗ) 
увійшов до концерну «Енерго» і на підприємстві почали 
культивуватися «православні традиції»: було збудовано храм 
(2003 рік), у цехах запрацювали «духовні вітальні», для поси-
лення зв’язків «храму» з робітниками була запроваджена посада 
«помічника по персоналу», яким зазвичай ставав голова цех-
кому або нормувальник. Такого «помічника» і називали Божою 
людиною, або просто Боженька [35].  

Насадження релігійності робітникам було одним із важелів у 
складному механізмі утримання їх під контролем.  
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Погляд же на Донецьк з Києва мав свої особливості: «доне-
цькі» – це люди з «неправильною політичною мораллю», які 
голосують за представників «біло-голубого табору» чи, що ще 
гірше, – за комуністів; люди низької культури; люди, образ яких 
вкрай «зіпсував» Сєверодонецький з’їзд; «бандити» (що, не в 
останню чергу, базувалося на кримінальному «досвіді» Донеччини 
дев’яностих років ХХ століття) [36], які з приходом до влади 
поширять на всю Україну свої «бандитські закони», реалізувавши 
гасло «Все буде Донбас!» (неодноразово «презентоване» у руко-
писній формі на київських парканах). 

Аналізуючи ставлення «донецьких» до української мови й 
історії, Української держави, експерти засвідчували специфіч-
ність їхньої позиції: 

– з одного боку, більшість мешканців регіону розмовляла 
російською і не дуже шанобливо ставилася до української, але з 
іншого – донецька інтелігенція і молодь іноді демонстрували 
«показове шанування української мови»; крім того, українською 
починали – «не дуже вдало, іноді смішно, але дуже старанно» – 
користуватися люди, які не робили цього раніше [36]; 

– «донецькі» сприйняли негативно заряджені антиукраїнські 
міфи (наприклад, про «бандерівців», що, як відзначали експерти, 
дисонувало із функціонуванням у місті «радикально налаштованих 
націоналістичних угруповань»). Утім, це пояснювалося, швидше, 
незнанням історії, ніж свідомою неповагою до українського 
минулого [36]. 

«Регіональні патріоти» Донеччини бачили у «донецькому» 
особливого українця, вихідця із «славного героїчною шахтар-
ською… працею регіону», і, на відміну від інших українців, – 
трудолюбивого [36]. Місто Донецьк у свідомості донеччан 
поставав, як: «столиця Донбасу» [37]; згодом (після закріплення  
В. Януковича на прем’єрській посаді) – як «столиця України» [36]. 
Відчуття «столичності» породжувало інше відчуття – винятко-
вості, обраності.  

Ставлення представників Донбасу до Української держави 
характеризувалося тим, що воно було «переважно споживацьким»: 
мешканці регіону були готові «любити тих, хто перешкодить 
остаточно перетворити… життя у пекло» [38]. У деяких з них 
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Україна ототожнювалася із Західною Україною, асоціювалася із 
західноукраїнськими символами культури, формою західноукраїн-
ського патріотизму, крім того – із історією й традиціями Право-
бережної України; Україна – це там, де говорять українською, і 
вони надихалися «на поширення відповідних цінностей у себе в 
регіоні. …Працює формула «добре там, де нас немає», але у межах 
однієї країни» [38]. Були й такі мешканці регіону, для яких була 
прийнятною модель «Україна як нео-УРСР»: Донбас «бачив» 
Україну «індустріально-господарською державою, де цінність 
західних областей країни зводиться лише до моральної підтримки 
південно-східних регіонів у погоні за економічним процвітанням». 
Така Україна (яку Донбас «годує») мала б бути постійно в 
«активній дружбі» зі всіма республіками СНД, продовжуючи 
«справу СРСР» [38]. Зрештою, були й ті (нечисленні у своїй 
кількості), які обстоювали модель «Україна як Україна» і були 
здатними «вкласти все різноманіття сучасної України в єдину 
картину і вважали цю картину правильною» [38]. З початком 
російсько-української війни представники інтелектуально-ділової 
еліти Донецька зазначали, що «з’явилися люди, які гостро 
відчувають спільність долі з Україною, інші згуртувалися довкола 
«русского мира», треті просякнулися донбаською ідентичністю – 
все це було перемішано, як у будь-якому прикордонному краї. 
Донецьк у цьому сенсі не Львів і не Архангельськ, у нас значно 
більше відтінків» [39]. 

Місцеві інтелектуали (наприклад, Є. Шибалов) іноді писали 
про Донецьк як про «українське Задзеркалля», де доводилося бігти 
по колу, «бігти чимдуж, щоб тільки залишатися на місці», що й 
віддзеркалювало світосприйняття людини, зайнятої на безперер-
вному виробництві, яке не підлягало реформуванню: система 
повинна була лише відтворювати саму себе, і це була «ідеальна 
організація буття по-донецьки». Консерватизм і нонконформізм 
донеччанина-шахтаря проявлявся під час походів до Києва, мета 
яких – дотації, зарплати, незмінність правил гри. Саме такі бажання 
концентрувалися у слові стабільність. Будь-які посягання ззовні на 
стабільність не сприймалися: той, хто прагнув змін – ворог.  

«Стабільність» нерозривно пов’язувалася із необхідністю» 
працювати. Терміни на позначення сутності «праці» – «паХать», 
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не хворіти, не хандрити, працювати понаднормово, несвоєчасно 
не запити, жертвувати особистим. Мотивація: від праці одного 
(акцент, що є характерною особливістю свідомості в індустріаль-
ному суспільстві) залежить чимале коло інших; «якщо я не займу 
своє місце, то не запрацює вся система», тому треба нести свою 
частину ноші.  

Такі переконання – основа снобізму, який став підґрунтям 
твердження, що «Донбас годує всю Україну», й основою для вимоги 
привілей, особливого статусу, бо на Донбасі «найбільші зарплати, 
найбрудніша екологія, найкрасивіші дівчата, найпрацьовитіший 
народ, найшкідливіші виробництва…», усе на Донбасі – «най-…», а 
зворотним боком донецького снобізму була зневага до інтелектуаль-
ної праці, до роботи організаційної й адміністративної.  

Снобізм і зневага до іншого сконцентрувалися у самоідентифі-
кації з місцевим акцентом: я/ми – донецький (і), ідентифікаційними 
характеристиками якого були: російська мова як «мова міжнаціо-
нального спілкування», розпливчата ідентичність, вибудувана на 
запереченні (не-кияни, не-бандерівці, не-росіяни…); фаталізм і 
віра в удачу – фарт, а тому і підтримка того, кому фартить 
(починаючи від сусідньої бригади, яка наткнулася на жирний 
пласт і отримала більшу зарплату, до В. Януковича, якого треба 
підтримати на виборах, бо він свій і фартовий); замкнутість, яка 
не дозволяє публічно говорити «ані про свої релігійні пере-
конання, ані про національності, ані про родину»; реакція на 
зовнішню загрозу – розбігтися.  

Утім, крім снобізму, донецькі мали й інший свідомісний зріз, 
в основі якого був страх. Страх, про який по-своєму розповідали 
заголовки в інформаційних ресурсах: «Вместо школ – «ко-
панки!»» [40], «Скрываемая безработица, или Кто виноват в том, 
что наш металл никому не нужен?» [41], «Вместо упования – 
разочарование…» [42], «Как ОАО «Донецкавтотранс» своих ра-
бочих кинуло» [43], «Вторая волна донецкого рейдарства: охота 
за небольшими, но преуспевающими» [44], «Где лес стоял, там 
Партия регионов шумит» [45], «Геноцид жильцов в Донецке с 
помощью очередного бизнес-центра» [46].  

Картина життя донеччанина, особливості його ставлення/ 
сприйняття власності й влади, можливостей і норм поведінки 
простих трударів доповнювалася такими штрихами:  
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– «Тут немає і не може бути питання власності і розуміння 
власності. Природа дає, ми беремо, ми – не крадемо. Хто може 
обмежити, якщо нема питання власності? Той, хто сильніший. 
Вождь. Він же – міліціонер. Якщо з вождем поділитися, принести 
йому жертву – полювання буде вдалим. Тут немає завтра, як 
такого, тут немає рефлексії майбутнього. День прожитий – і добре, 
проживемо ще. А, може, помремо – рефлексії смерті немає також. 
Є ворожий світ – природа, є ворожі якісь інші, але зовсім немає 
самобачення…» [47]; 

– «Тут є боги, які вибилися із вождів, міліціонерів, – 
прокурори, судді, деякі боги досягають навіть рівня президента. 
Вони всі – система привласнення. До них не можна підходити із 
питанням совісті, моралі – це інший спосіб освоєння простору»; 
вони «підлі, хитрі, які п’ють, огидні, але боги. І треба жертвувати, 
треба голосувати за них,.. і тоді, напевно, буде умиротворення і 
завтра буде дуже успішним полювання. А, можливо, і не буде – ну, 
тоді вони розгнівалися і треба жертвувати ще і ще» [47]; 

– «тюрма – це теж хороше місце. Тому, що там годують, там 
можна жити, там тепло, врешті-решт» [47];  

– діти працюють у копанках, «так не можна жити, здається. 
Але так живуть», бо «добра тут ніхто не бачив. У добро тут ніхто 
не вірить» [47]. 

Утім, з погляду місцевої еліти, Донеччина й Донецьк – це 
«Можливості доведені справою» (як було закріплено на гербі). 
Представники місцевої еліти твердили, що «у нашій країні багато 
хто не задоволений життям… утім, у Донецьку їх менше, і є в 

                                                 
 Про дитячу працю у 2012 році спробувала розповісти естонська режисер  

М. Каат, знявши документальний фільм «Шахта №8», який був продемон-
стрований на кінофестивалях у 30 країнах. Як зазначали експерти, фільм «налякав 
українських чиновників», оскільки ілюстрував «наслідки їх руйнівної діяль-
ності». У фільмі М. Каат був показаний не той Донбас, який «усіх годує», а той, 
який «давно уже поставило на коліна злочинне угруповання», яке складалося «із 
продажної совєтської партноменклатури і злочинців. І нинішнє керівництво 
України, яке заробило перший капітал на розграбуванні колись багатого регіону, 
не хоче, щоб такий Донбас показували в кіно» [В Украине запретили фильм о 
донецких копанках, который увидели 30 стран мира. – http://www.unian.net/ 
common/627364-v-ukraine-zapretili-film-o-donetskih-kopankah-kotoryiy-uvideli-30-
stran-mira.html ].  
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людях якась віра у світле майбутнє. Не в комунізм, звісно, а в свою 
власну удачу» [48].  

Показовою була самопрезентація/самоідентифікація донеч-
чан через своїх «великих людей»: у рейтинг 2009 року (який 
уклали «Донецкие новости» на честь 140-річчя міста Донецька, 
провівши опитування громадян упродовж серпня) «відомих 
донецьких» потрапили письменники (В. Сосюра, В. Стус,  
І. Роздобудько, П. Байдебура, В. Русанов), науковці  (А. Фомеко), 
спортсмени (П. Астахова, С. Бубка, І. Ліщинська, О. Коляскін,  
Л. Подкопаєва, В. Чанов, О. Ягубкін), космонавти (О. Волков,  
Г. Береговий, Л. Кізім), інакомислячі (П. Григоренко) й державні 
діячі совєтського часу (В. Дєгтярьов, Ф. Сєргєєв /Артем/,  
М. Конарєв), захисники Донеччини під час Другої світової війни 
(Ф. Грінкевич, К. Гуров, Ф. Толбухін), відкривачі «донецьких 
надр» та відомі металурги, шахтарі, ковалі (Г. Капустін, М. Ку-
рако, М. Мазай, О. Мерцалов, О. Стаханов), керівники 
підприємств (В. Бойко, О. Засядько, Ю. Звягільський, А. Свіцин), 
люди мистецтва (Л. Биков, Й. Кобзон, А. Коробко, А. Куїнджі,  
О. Ломоносова, Н. Мордюкова, В. Писарев, С. Прокоф’єв,  
А. Солов’яненко), як і засновник міста Донецька Дж. Ґ’юз. 
Специфічною була презентація й ідентифікація низки окремих 
осіб, серед яких В. Рибак – «один із засновників Партії регіонів»; 
Б. Колесніков – «жертва політичного свавілля»; В. Логвиненко – 
«скромний губернатор»; О. Лук’янченко – «мер-будівельник»;  
П. Симоненко – «головний комуніст країни», що по-своєму 
свідчило про «вагу» цих осіб у житті регіону. Утім, «най-
вагомішою» була перша позиція рейтингів, яку посідав «господар 
Донбасу» [49] і «шановний» [50] – Р. Ахметов. Загалом же суть 

                                                 
 У січні 2013 року, за підрахунками агенції Bloomberg, Р. Ахметов посідав 

перше місце серед найбагатших людей України і 26-те у світі. Його статки 
оцінювалися у 22,3 млрд доларів США і були більшими, ніж у будь-якого 
російського мільярдера. У вересні 2014 року його статки зменшилися до 12,7 
млрд американських доларів. Головні активи об’єднувала ФПГ «Систем Кепітал 
Менеджмент» (СКМ), якій належало 71,24% холдингу Metinvest B.V. і ДТЕК; 
крім того, в СКМ був Перший український міжнародний банк (ПУМБ), 
машинобудівна Corum Group, транспортна компанія «Портінвест», оператор 
зв’язку «Укртелеком», медіахолдинг, нерухомість та безліч інших підприємств. 
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оцінки ролі «великих людей» у житті мешканців регіону 
зводилася до того, що «Донецька і Луганська області «виросли» 
на поклонінні сильним людям типу Януковича, Ахметова, 
Єфремова й інших тіньових володарів цих регіонів» [51]. Ці 
«сильні люди з Донбасу» вплинули на всю Україну: Донбас 
перетворився на «регіон, який за останні роки звик диктувати 
умови усім іншим», тож заклики «почути Донбас» – незрозумілі, 
оскільки Донбас не просто чули/слухали, але його «слухалися». 
Висновок одного із вихідців з Донбасу: «Усі, хто міг переповзти 
звідти у владу, повезли з України що хотіли і скільки змогли», а 
тому стверджувати, що «з донеччанами не рахуються, більш ніж 
абсурдно» [52].  

Наприкінці 2014 році донеччани, рефлектуючи над своїм 
минулим і «воєнними буднями», робили численні «уточнення» 
щодо себе, своїх політичних орієнтацій: «Донецьк – це Україна», 
«і Донбас – це теж Україна»; «Донецька і Луганська області – це 
українське село, і так було завжди. Україномовне, українське 
село»; у березні – травні 2014 року соціологи свідчили, що 65–67% 
опитаних хотіли жити в Україні. Трішки більше третини – хотіли у 

                                                                                                           
СКМ – другий (після «Нафтогазу») платник податків в Україні. За даними СКМ, 
відрахування в бюджети усіх рівнів сягали близько 29 млрд гривень, або 4,7% 
всіх податків в Україні в 2012 році [Преловская Вера. Как «хозяин Донбасса» 
Ринат Ахметов ведет бизнес в условиях войны [ http://top.rbc.ru/business/29/09/ 
2014/5429050dcbb20fd75eeca49e ]. 

 Про ступінь впливовості «донецьких», їхні наміри і бажання по-своєму 
розповів автор «Пісні про Донецьких», що з’явилася наприкінці 2013 року:  

Не думай о донецких свысока. 
У каждого из них – причины веские. 

Сидят они повсюду у руля. 
Донецкие, донецкие, донецкие… 

Донецким отказать ни в чем нельзя. 
Запросы-то у них отнюдь не детские. 
Придут к тебе и в двери постучат: 

про бизнес твой узнать хотят донецкие. 
У каждого из них есть нужный друг, 
министры, замы, мэры, губернаторы. 
Захватывают быстро все вокруг 
и поглощают все, как аллигаторы. 
Донецкие, донецкие, донецкие… 
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Росію, у «ДНР», у Совєтський Союз, оскільки то був «золотий 
вік», який характеризував свідомісний зріз кожного суспільства, 
що привласнює: там були шахтарі і металурги, суворий вождь, що 
сидів у Кремлі. Утім, «золотий вік» уже пам’ятали не всі: він 
залишився у легендах, які оповідали про «Велику Перемогу», яка – 
«сакральна і абсолютно вихолощена у смисловому сенсі»: «наші» 
перемогли «не наших», фашистів; які ж «ми тоді були молодці і як 
ми всім тоді врізали»! [47]. 

Оцінюючи ситуацію наприкінці 2014 року, дехто з-поміж 
донеччан відзначав, що «Донецьк більш схожий на зґвалтовану 
жінку, ніж на європейське місто, де… сором, жертовність і небажан-
ня про це думати»; де «немає громадянської війни, це війна Росії 
проти України»[47], адже – «загалом Донбас дуже толерантний – у 
нас нема набору своїх традицій, регіон став місцем зустрічі різних 
ідентичностей, націоналізм і екстремізм йому невластиві» [39]; 
«Донецьк ніколи не був сепаратистським, за винятком купки 
маргіналів, які становили значно менше одного відсотка від усіх 
мешканців регіону. Та несподівано ним став. І такі метаморфози 
невипадкові. Бо вони ШТУЧНІ. Тобто привнесені ззовні й 
зсередини абсолютно конкретними людьми, які нав’язують області 
свою маніакальну ідею про необхідність руйнування України», і це 
відбувалося на тлі політики, здійснюваної керівництвом області 
«останніми місяцями»: виконання вказівок «центру», що призвело 
до того, що народ реально повірив у придуманих «правих ради-
калів»; нескінченне залякування мирних мешканців Майданом і 
якимись міфічними ешелонами бойовиків «Правого сектору», що 
зіграло з «донецькими» дурний жарт, оскільки народ дійсно повірив 
і почав боятися західноукраїнських бойовиків та вдався до ство-
рення загонів самооборони та «вперше за всю історію України, 
крепко задумався, чи потрібна така Україна?» [53].  

На такому ґрунті «запрацювали» ідеологи і організатори руху 
сепаратистів: син колишнього Президента О. Янукович («один із 
спонсорів руху»), М. Левченко («ярий українофоб і головний 
«зв’язковий» з московськими керівниками проекту»), секретар 
Донецької міської ради С. Богачов (керував створенням групи 
«тітушок»), самопроголошений «губернатор» П. Губарєв («людина 
Левченка»), до яких після втечі В. Януковича примкнув особисто 
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відданий О. Януковичу екс-начальник обласного управління МВС 
Р. Романов, а також низка чиновників, правоохоронців, народних і 
місцевих депутатів, співробітників апарату ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, 
бандитів «середньої ланки», які діяли як свідомо, так і несвідомо на 
користь «змовників» [53]. Ці люди мали досить відмінну мотивацію, 
долучаючись до плану розколу України: О. Янукович боровся проти 
Майдану і всього українського, оскільки втратив реальну владу над 
країною; М. Левченко («сепаратист і «федераст» зі стажем») був 
давно завербованим структурами держбезпеки Російської Федерації 
і «послідовно виконував їхнє завдання в Україні»; натхненник 
«тітушок» С. Богачов хотів бути мером Донецька (замість  
А. Лук’янченка) і став організатором п’ятнадцятитисячного мітингу 
на площі Леніна 1 березня 2014 року, з якого «все почалося»;  
П. Губарєв – був «платним співробітником» М. Левченка, від якого 
й отримував гроші – «скоріш за все неукраїнського походження» – 
на організацію мітингів та оплату за свої послуги («перший транш 
дорівнював 1 мільйону доларів – 500 тисяч для Губарєва і стільки ж 
на людей із «бойових груп»); Р. Романов – політичний авантюрист, 
який зробив ставку на військове вторгнення росіян, сподіваючись 
обійняти посаду керівника «донецької поліції МВС РФ» [53]. Саме 
ці люди із розрізнених груп «проросійських маргіналів загальною 
чисельністю близько 200 осіб на всю область («Русский блок», НРЕ, 
«Донецкая республика», «Восточный фронт», «Оплот», ПСПУ) 
створили досить потужний рух», до якого 1 березня долучилася не 
тільки «масовка», але й «бойова група» – росіяни (скінхеди, неофа-
шисти, члени НРЕ, колишні нацболи, футбольні фанати й інший 
«платний агресивний зброд»), луганські «бойовики», криміналітет із 
міст Донеччини, на дії яких СБУ не прореагувала, оскільки, за 
деякими даними, в Донецькому обласному управлінні кількість 
позаштатних співробітників ФСБ була «дуже близькою до 
граничної чисельності штату СБУ» [53]. 

Стихійні виступи близько 10 тис. донеччан (4 і 5 березня) на 
захист цілісності України, арешт П. Губарєва не мали результату. 
9–10 березня знову відбувалися мітинги сепаратистів, на які були 
підвезені люди. У пресі звертали увагу на тісний зв’язок М. Лев-
ченка із Р. Ахметовим, який неодноразово висловлювався за ціліс-
ність Української держави, але у той же час міг вести подвійну гру. 
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2015 рік був часом постійної «переоцінки ситуації. Одні з 
українців дивилися на донеччан і стверджували, що «Донецьк – це 
не «всі ватники»» [54], інші ж твердили, що «жадібність, меркан-
тильність людей підштовхнула їх до «кращого життя». Ця 
вроджена азійська жадібність породила у їхніх серцях ненависть 
до власної країни!» [55]. Своєрідним висновком звучали слова про 
те, що «історія Донбасу – це об’єктивована казка про «Рибака і 
Рибку». Донецький зажерливий народ забув про те, ким і чим вони 
були у часи СССР. Люди… почали купувати дорогі авто, у кожен 
дім прийшли комп’ютери, телефони, естетична і зручна побутова 
техніка і сантехніка та інші блага цивілізації. Діти серні здобували 
освіту в престижних вузах, вибивалися в люди, а в часи СССР 
вступити до того ж технікуму вважалося великою удачею. Але… 
чернь ненаситна, почуття міри не прищеплено, і холоп завжди 
залишиться холопом, навіть сівши на царський престол, що й довів 
сумновідомий президент Янукович! Люди захотіли більшого! Усі 
хотіли працювати так само, а отримувати втричі більше! До смаку 
припала ідея про те, що України ніколи не існувало, а заради 
потрійної зарплати взагалі всі почали любити велику Перемогу і 
Путіна втричі більше! Але вселенські закони незмінні! Мати 
більше цій черні згідно з кармою, вочевидь, не годилося! Ось вищі 
сили за невдячність забрали все, що мали» [55]. 

 
*** 

Цих основних, складових аналізу процесу становлення і 
трансформації політичних ідентичностей за тих чи інших обставин 
може бракувати для реставрації «картини політичних ідентич-
ностей», оскільки, беручи до уваги особливості тих чи інших 
місцевих режимів (впроваджувану ними політику ідентичностей), 
специфіку зовнішніх впливів (інформаційних, економічних, силових 
та ін.), можна виокремити й інші чинники, вага яких у ході 
становлення і зміни (спрощення, ускладнення) політичної ідентич-
ності у конкретній ситуації буде визначальною. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ 
ПОЛТАВЧАН ПІД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ 
ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 1991–2014 РР. 

 
 Стаття присвячена генезі електоральних симпатій 

полтавчан з 1991 до 2014 рр. Проаналізовано причини та наслідки 
трансформації політичних ідентичностей, визначено провідні 
ціннісні орієнтації в структурі електорального вибору міської 
громади. 

Ключові слова: політичні ідентичності, електоральний вибір, 
міська громада Полтави. 

Oksana Zorych. Political identity transformation of Poltava 
citizens during the presidential election campaigns from 1991 to 
2014. 

The article represents the genesis of electoral sympathies of 
Poltava citizens from 1991 to 2014. The author analyzes the causes and 
consequences of the transformation of political identities, defines 
leading values of electoral choice of the Poltava community. 

Key words: political identity, electoral choice, urban community of 
Poltava. 

  
Ми приречені на вибір, і кожен вибір може призвести  

до непоправних втрат… 
    І. Берлін 

 
Місто – це унікальний феномен, певне соціальне та фізичне 

середовище, простір публічної та одночасно анонімної взаємодії 
індивідів та груп, які формують та ретранслюють у часі 
конвенційні або антагоністичні погляди та оцінки, що впливають 
на порядок колективного співжиття. На конструювання образу 
міста впливає безліч факторів – від ідеологічного наративу, домі-
нуючого у суспільстві, до рівня освіти та громадської активності 
кожного городянина, що постійно змінюються. Важливим немате-
ріальним фактором, що формує соціальну реальність, є політична 
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ідентичність. Вона утворює збірний образ колективного «Ми», 
об’єднуючи індивідів у політичну спільноту із притаманними їй 
цінностями та моделями поведінки. 

Політична ідентичність міської громади не є сталим конструк-
том, вона змінна та багатовимірна (публічна/непублічна, актуальна/ 
спляча, конвенційна/випадкова, формальна/реальна і т.д.). Найбільш 
влучне та лапідарне визначення ідентичності дав С. Холл, який 
назвав ії «накладенням шву» (suturing) [1, с. 2], тобто певним проце-
сом, у межах якого встановлюються, трансформуються та зникають 
зв’язки індивідів/груп із певними матеріальними та символічними 
ресурсами, дискурсами, позиціями у соціальному полі. Ці зв’язки є 
диференційованими та багатогранними, тож політична ідентичність 
мешканців міста постає як множинний феномен, певний багатоскла-
довий пазл. Його аналіз включає категорію «Іншості», що постає 
щонайменше у трьох іпостасях: 1) Інший як Чужий – ворог, суб’єкт 
загрози; 2) Інший як комунікаційний vis-à-vis, партнер; 3) Інший – 
як частина себе самого. Ці категорії є визначальними як для 
самопозиціонування міської громади, так і для впровадження 
виборчих технологій, які впливають на картину світу виборця із 
притаманними йому симпатіями та антипатіями. 

Статут територіальної громади міста Полтави, що був прийня-
тий 11 квітня 2000 р. рішенням 14-ї сесії Полтавської міської ради 
23-го скликання, зафіксував, що «територіальна громада міста – це 
жителі, об’єднані постійним проживанням у місті Полтаві» [2]. 
Таке формально-юридичне визначення локального «Ми» є 
достатньо умовним та недиференційованим, адже мешканці 
Полтави упродовж новочасної історії незалежної України 
зарекомендували себе як суперечливу та неоднорідну спільноту, 
що включає множину «Іншостей» як щодо себе самої, так і щодо 
української нації загалом. Так, наприклад, романтизованим 
образам Полтави як «Малого Петербурга» [3], «духовної скарбниці 
України» [4, с. 64] протистояли деміфологізовані іміджі Полтави 
як міста «денаціоналізованих інтернаціоналістів з москвоцентрич-
ною картиною світу» [5], активна декомунізація міського простору 
у топоніміці Полтави з початку 1990-х років відбувалася на тлі 
духовного інфантилізму частки міського населення, що і надалі 
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сприймала своє місто переважно через культурологічні «бренди» 
Полтавщини – гоголівських персонажів, Марусю Чурай, «году-
вальницю українського народу» – свиню, гастрономічне alter ego 
Полтавщини – галушку і т.д. Це зумовило розвій історичної 
дискримінації як інструменту локальної політики, що віднайшло 
своє вираження у політичних спекуляціях довкола теми героїчного 
минулого Полтавщини (Полтавська битва, двозначність у спри-
йнятті історичної ролі І. Мазепи, С. Петлюри, С. Скрипника тощо).  

Така контрадикторна риторика в оцінці історичного минулого 
міста та його політичної ваги зумовлює мету цієї статті: проаналізу-
вати причини та наслідки трансформацій політичних ідентичностей 
полтавчан у період 1991 – 2014 рр. Емпіричною базою для 
дослідження стали шість президентських кампаній: 1991, 1994, 
1999, 2004, 2010, 2014 рр.  

Перші вибори Президента України відбулися 1 грудня 1991 р., 
одночасно із проведенням Всеукраїнського референдуму про неза-
лежність України. На той момент, згідно з даними перепису 
населення 1989 р., на території Полтавської області проживали 
представники понад 95 національностей та народностей. Серед них 
українців – 1 млн 536,6 тис. чол., тобто 87,9% усього населення. 
Частка російськомовного населення становила 12,1%, українську 
мову як рідну визнавали 85,9% мешканців області [6, с.1]. Значної 
російської акультурації населення Полтави не спостерігалося.  

Згідно з даними перепису населення 2001 р. на території Полтав-
ської області українців проживало 91,4%, росіян – 7,2% [7, c. 142].  
З-поміж українців рідною мовою назвали українську 97,1% опитаних 
[7, c. 199]. Незважаючи на таку однорідність соціальної структури 
області, затишна Полтава на початку 1990-х років стала одним із 
епіцентрів громадського протесту: антикомуністичні настрої серед 
городян знаходили свій вияв, зокрема, у зборі підписів про 
відродження національної символіки, вшануванні пам’яті невинно 
убієнних у Полтавській битві, публічних голодуваннях на підтримку 
київських студентів, піднятті національного прапора біля пам’ятника 
І. Котляревському та в залі міськради, публічних дискусіях щодо 
історичної ролі С. Петлюри тощо. Симптоматично, що «лише за 
перше півріччя 1991 р. з міської партійної організації було виключено 
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та вибуло 2090 чоловік, у тому числі добровільно – 1564» [8, с.228]. 
Не залишився осторонь цих процесів і голова Полтавської міської 
ради А. Кукоба (унікальний для новочасної України міський голова, 
який п’ять разів – у 1990, 1994, 1998, 2002, 2006 рр. був обраний 
головою міської ради), який вийшов зі складу обкому КПУ та бюро 
міському партії 22 серпня 1991 р.  

Однак сплеск антикомуністичних настроїв не привів до вису-
нення на президентську посаду єдиного кандидата від націонал-
патріотичних сил. Окрім В. Чорновола, до виборчого процесу як 
претенденти долучилися Л. Лук’яненко та І. Юхновський. Тож 
стартові позиції кандидатів суттєво різнилися – розпорошеному 
таборові опозиції протистояв єдиний кандидат від партійної 
верхівки тліючого комуністичного режиму. Основна конкуренція 
на президентських виборах 1991 р. розгорнулася між представ-
ником радянського номенклатурного апарату Л. Кравчуком (на той 
момент обіймав посаду голови парламенту, до того – був 
секретарем ЦК КПУ) та дисидентом В. Чорноволом. 

Національне піднесення у Полтаві засвідчили результати рефе-
рендуму на підтвердження Акту про незалежність України: його 
підтримали 92,7% виборців міста. Проте у власних електоральних 
симпатіях полтавська громада залишилася на консервативних 
позиціях, виявивши стійкі сентименти до представника радянської 
«школи» державних управлінців. На виборах Президента 1991 р. за 
Л. Кравчука проголосували 66,5% полтавчан, за В. Чорновола – 
18,1%, Л. Лук’яненка – 5,7% [9, с.1].  

Таким чином, на початку 1990-х років у Полтаві відбувалася 
зміна суспільно-значимих орієнтирів політичного розвитку. Образ 
«світлого комуністичного майбутнього» став уособленням 
«Іншості» – архаїчної та скомпрометованої партійною верхівкою. 
Номенклатурні працівники швидко реагували на такі суспільні 
настрої та позбувалися партійних квитків як ознак свого зв’язку із 
«задзеркаллям» Радянського Союзу: так, наприклад, член Політ-
бюро ЦК КПУ Л. Кравчук на виборах Президента був самовисуван-
цем, не приставши до жодної з ідеологічних платформ функціо-
нуючих на той момент політичних партій. Цей формальний перехід 
від радянського до «проукраїнського» табору виявився достатнім, 
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щоб здобути лояльність полтавської громади. Такі пошуки аутен-
тичного «Я» стали уособленням всієї України, що переживала час 
новонародження як незалежної суверенної держави та становлення 
партійної системи демократичного типу.  

Спектр політичних ідентичностей полтавчан на початку 1990-х 
років усталювався під впливом фахових політтехнологічних інстру-
ментів, а саме – численних спекуляцій довкола теми невизначеного 
майбутнього України. Образ колективного «Ми» української нації, 
її політичних орієнтирів був надзвичайно розмитим, тож необхідни-
ми ставали чіткі меседжі щодо основних націотворчих, об’єднавчих 
ідей. Прикметно, що в виборчій агітації у цьому контексті перевагу 
не було надано позитивним каналам ідентифікації, а переважно 
застосовувалися негативні образи – загрози та занепаду України, 
небезпеки для кожної родини, якщо вибір не буде здійснено на 
користь одного з кандидатів.  

Такий «месіанський» підтекст чітко простежувався, зокрема, у 
передвиборчій агітації Л. Кравчука на шпальтах полтавської преси 
напередодні президентських виборів 1994 р.: «Якщо не хочете 
стати біженцями, якщо Вам дорогі мир і злагода в нашій країні, 
якщо Ви любите своїх синів і не хочете отримувати на них похо-
ронки – зробіть правильний вибір! Леонід Кравчук – мир і злагода 
в нашому домі!» [10, с.1]. Таким чином Л. Кравчук позиціонувався 
як гарант державної безпеки та незалежності країни, своєрідний 
«батько нації». Разом із тим, ключовий суперник Л. Кравчука у 
президентській кампанії 1994 р. – Л. Кучма та його команда 
(ідентифікована як група «червоних директорів») висували на 
противагу вищезазначеним гаслам ідею наведення економічного 
порядку в країні та надання російській мові статусу державної. 
Така політична риторика розділила полтавських виборців на два, 
майже рівнозначні табори, що засвідчили результати першого туру 
президентських виборів 26 червня 1994 р.: Л. Кравчук здобув  
29,5 % голосів, другим став Л. Кучма – 28,4 %. Третім фінішував 
О. Мороз, за якого проголосувало 18,2% виборців [11, с. 1].  
10 липня 1994 р. відбувся другий тур президентських виборів, в 
якому полтавчани укріпились у власних симпатіях до Л. Кучми, 
що здобув перемогу за результатами голосування по місту. За 
підсумками виборів 1994 р. електоральний портрет виборця  
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м. Полтави набув більш чітких рис, а саме – стійкими залишились 
орієнтації на постать лідера, безвідносно до його партійного 
минулого. Цей специфічний феномен «безпам’ятства» був зу-
мовлений, зокрема, відсутністю сильного опозиційного кандидата, 
вільного від радянських штампів та кліше у практиках здійснення 
державного управління. Найвищу електоральну підтримку здобув 
ідентифікаційний маркер добробуту та економічних реформ, 
питання культурного відродження нації лишилося на маргінесах 
уваги широких кіл громадськості.  

У 1999 р. передвиборча кампанія відбулась у форматі чергового 
протистояння «реформістів» та комуністів, яких представляли два 
ключові кандидати – Президент Л. Кучма та лідер Комуністичної 
партії П. Симоненко. Провідною темою у політичній агітації  
Л. Кучми було недопущення «червоного реваншу», тобто, по суті, 
застосовувалася технологія впровадження протестного голосування. 
Прикметно, що у Полтаві у цей рік відзначали 1100-річчя заснуван-
ня міста. Тож основний акцент був зроблений на консолідації 
молодого покоління, яке, на тлі відновлення у публічному дискурсі 
міста історичних дискусій про героїчне минуле Полтави, було 
центральною електоральною групою для чинного на той час 
Президента. Це, зокрема, стало причиною для чергового призна-
чення: головою міського штабу підтримки кандидата Л. Кучми був 
призначений ректор Полтавського державного педагогічного 
інституту В. Пащенко.  

Водночас розширенню електорального кола симпатій до чин-
ного Президента сприяла місцева преса, розміщуючи на шпальтах 
своїх видань численні агітаційні матеріали співчутливого змісту на 
кшталт «Діючому Президенту – найскладніше» [12, с.2]. Фактично 
гарант Конституції виступав у цій риторичній схемі як уособлення 
всього українського народу, якому нелегко обрати свою, унікальну 
стратегію розвитку. Стійкою була асоціація новонародженої нації 
із молоддю та пошуками основ самовизначення. Показово, що 
напередодні всенародного волевиявлення Комітет виборців 
України проводив у Полтаві акцію «Студентські вибори Прези-
дента», під час якої полтавські студенти мали змогу умовно 
проголосувати за одного із кандидатів у президентській гонці. Як 
свідчить «Полтавський вісник» від 8 жовтня 1999 р., у опитуванні, 
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в якому взяло участь 3107 студентів з 5 ВНЗ Полтави, найбільше 
голосів здобув Л. Кучма (17 %), О. Мороз (15,7 %), Н. Вітренко  
(12 %), Є. Марчук (7,3 %), Ю. Костенко (5,3%), Г. Удовенко 
(4,9%), П. Симоненко (4,6%). Кожен п’ятий респондент не підтри-
мав жодного кандидата [13, с.2].  

Упевнене за прогнозами лідерство Л. Кучми було підтвер-
джено у першому ж турі голосування у Полтаві: 31 жовтня 1999 р. 
виборці міста обрали лідером перегонів Л. Кучму (27,1 %), друге 
місце закріпив за собою П. Симоненко (17,2 %), О. Мороз замкнув 
трійку лідерів (15,3 %). Разом із тим, результати голосування по 
області суттєво відрізнялися від вибору полтавчан: мешканці 
Полтавської області на перше місце президентських перегонів 
вивели лідера Соцпартії О. Мороза (26,2 %), друге місце посів  
П. Симоненко (21,8 %), і лише третє – Л. Кучма (19,6 %) [14, с.1]. 
Реакція чинної влади на неочікуваний вибір мешканців області, що 
контрастував із симпатіями полтавчан, які передбачувано зреагу-
вали на передвиборчу пропаганду, була миттєвою: одночасно із 
опублікуванням результатів голосування, на наступний день після 
візиту до Полтави Прем’єр-міністра В. Пустовойтенка, мешканцям 
області було повідомлено про Указ Президента щодо призначення 
нового голови Полтавської облдержадміністрації. Цю високу 
посаду обійняв А. Кукоба [15]. 

Після оновлення керівництва області коло симпатиків Л. Кучми 
розширилося до меж очільників Церкви. Так, напередодні другого 
туру голосування свої думки щодо належних політичних уподобань 
народу висловив Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у 
своєму зверненні до української пастви, що було надруковано у 
місцевій пресі м. Полтави: «Від імені нашої святої Церкви закликаю 
всі політичні партії і громадські організації державницького, демо-
кратичного спрямування в цей критичний момент випробування 
української державності та загрози тоталітарного реваншу підтрима-
ти на виборах Президента України кандидатуру нинішнього глави 
держави Леоніда Кучми, який є гарантом збереження державної 
незалежності і демократії в Україні» [16, с.3]. Ідеї порятунку від 
чергової комуністичної загрози для України та збереження життя 
кожної родини червоною ниткою проходили і в агітаційних 
бурлесках самих полтавчан. Так, у статті «Час великого протистояння 
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й історичного вибору» [17, с.2] її автор, В. Посухов, цитує вірш, 
почутий з вуст пенсіонера Полтави:  

Если не хочешь с Кавказа гробов,  
Если не хочешь сожженных домов,  
Если не хочешь гражданской войны,  
Выбери Кучму – мир для страны!  

14 листопада 1999 р., під час проведення другого туру 
голосування, полтавчани не змінили своїх політичних симпатій: 
понад 51% тих, хто прийшов до виборчих дільниць, надали 
перевагу Л. Кучмі, 38,8% – П. Симоненку [18, с.1]. Загалом 
виборча кампанія продемонструвала чутливість та залежність 
полтавської громади від спекулятивних політичних гасел щодо 
вибору «найменшого зла», відзначалась активним застосуванням 
адміністративного ресурсу та суперечливістю політичних симпатій 
мешканців м. Полтави та результатами голосування по області, де 
П. Симоненко набрав близько 60% голосів виборців. Таким чином 
переважна більшість полтавчан ідеологічно дистанціювалася від 
симпатиків Комуністичної партії та висловилася на підтримку 
демократичного курсу розвитку держави.  

2004 р. став переломним в історії президентських виборів у 
незалежній Україні, коли полтавчани разом із усією країною 
пережили своєрідний ідентифікаційний розрив із минулим. 
Специфіка виборчої кампанії полягала в тому, що вперше у ній не 
брав участь чинний Президент. Основними конкурентами у 
перегонах стали представник влади, Прем’єр-міністр В. Янукович, 
та екс-прем’єр-міністр В. Ющенко. Активну участь у підтримці 
демократичних перетворень, уособленням яких у 2004 р. став  
В. Ющенко, брали громадські діячі та широкі кола полтавської 
міської спільноти. Так, на шпальтах видання «Полтавська думка 
2000» (засновник видання – О. Кулик, який був на виборах 
довіреною особою В. Ющенка) з’являлися численні агітаційні 
матеріали на підтримку кандидатури В. Ющенка, а 24 листопада 
2004 р. у центрі Полтави зібрався декількатисячний мітинг, на 
якому мешканці міста вимагали відставки голови ЦВК С. Ківа-
лова, а також висловили вимогу оприлюднення правдивих 
результатів голосування на президентських виборах. Крім цього, 
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на мітингу висловили недовіру колишньому мерові Полтави, 
народному депутатові А. Кукобі (який був на виборах довіреною 
особою В. Януковича) та вирішили відкликати його з Верховної 
Ради [19, с.1]. Безпосередньо напередодні виборів на шпальтах 
полтавської преси з’явилися численні повідомлення про засто-
сування адміністративного ресурсу з боку державних посадовців: 
тиск на студентів, замовлення автобусів із «гастролерами» для 
голосування за відкріпними талонами, підкуп виборців тощо. 
Разом із тим, кандидатуру В. Януковича активно підтримували 
представники місцевої політичної еліти, зокрема А. Кукоба, який 
стверджував, що «В. Янукович, на відміну своїх попередників, не 
вдався до прожекторства та популізму» [20, с. 1]. 

У першому турі голосування 31 жовтня 2004 р. в усіх 
територіальних виборчих округах м. Полтави переміг В. Ющенко. 
За нього проголосувало 45,2 % виборців. Цього разу Полтавська 
область була одностайною у висловленні підтримки представнику 
демократичних сил. Загалом на Полтавщині за Ющенка 
проголосувало 43,64 %, у той час як за В. Януковича – 25,95 %,  
О. Мороза – 15,36 %, П. Симоненка – 5,6 % [21]. Під час другого 
туру голосування, який відбувся 21 листопада, перемогу повторно 
закріпив за собою В. Ющенко: на його підтримку висловилось 
60,87% виборців, за Януковича – 34,49% [22, с.2]. По м. Полтава  
В. Ющенко став лідером із результатом 54,6% проти 39,6% за  
В. Януковича [21]. Результати другого туру голосування стали 
предметом розгляду у судовій палаті в цивільних справах 
Верховного Суду України. На виконання рішення Верховного 
Суду України Центральна виборча комісія призначила повторне 
голосування на 26 грудня 2004 р. Переголосування другого туру 
26 грудня 2004 р. засвідчило стійкість політичних преференцій 
мешканців Полтави: В. Ющенко фінішував із результатом 59,07 % 
проти 35,00 % В. Януковича [21].  

Таким чином, політична ідентичність полтавчан за підсумка-
ми виборів 2004 р. зазнала значних змін. По-перше, мотиваційно-
ідеологічна складова суспільних переконань була реалізована у 
політичній дії – акціях протесту проти фальсифікацій виборчого 
процесу. Полтавська громада заявила про себе як консолідована 
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спільнота, що виявила не пасивну, а активну готовність брати 
участь у національному розвитку на достеменно демократичних 
засадах. Зазнав змін і політичний клімат у області – незважаючи на 
можливості адміністративного ресурсу, громадяни виявили стій-
кий імунітет до продуктів владної пропаганди та переосмислили 
ідейні основи легітимації влади.  

Президентські вибори 2010 р. стали черговим випробуванням 
для полтавчан. Місцева влада прагнула реваншу та відкрито під-
тримувала кандидатуру В. Януковича, якого активно пропагували 
в інформаційному просторі міста. Так, у обласній щотижневій 
газеті «Полтавський вісник» від 1 січня 2010 р. безпосередньо 
напередодні виборів була розміщена пряма мова нового мера 
Полтави А. Матковського під заголовком «Кандидат на посаду 
Президента Віктор Ющенко та його команда ненавидять Полтаву 
та полтавців» [23, с.4]. Однак міська громада Полтави у першому 
ж турі голосування, що відбувся 17 січня 2010 р., віддала 29,5 % 
голосів «альтернативному» кандидату Ю. Тимошенко, а В. Януко-
вич здобув лише 24,6% [21]. Другий тур голосування, що пройшов 
7 лютого 2010 р., позиції лідерів перегонів не змінив: Ю. Тимо-
шенко зберегла лідерство із результатом 53,14 % [21]. В. Янукович 
набрав 38,73%.  

Уперше в історії незалежної України результати голосування 
у Полтаві не збігались із підсумками виборів по всій країні. Таким 
способом полтавська міська громада долала пострадянський 
травматичний синдром, що полягав у переважно некритичному 
сприйнятті політичних реалій та осіб, що його уособлювали. 
Політичні ідентичності мешканців міста трансформувались у 
напрямі прийняття ідей європейського вибору та сподівань на 
оновлення політичної еліти в національному масштабі.  

Президентська кампанія 2014 р. проходила в умовах 
інформаційного та військового протистояння у АРК та південно-
східних регіонах країни, відзначилася гострою суспільно-політич-
ною ситуацією. Резонансні події на Донбасі стали топ-темою для 
кандидатів, кожен з яких пропонував свій алгоритм виходу із 
загальнонаціональної кризи. У цей важливий історичний момент 
за підсумками виборів у Полтаві перемогу здобув П. Порошенко із 
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прихильністю 54,26 % виборців. Ю. Тимошенко підтримали 
11,98%, О. Ляшка – 9,4% [21].  

Перемога П. Порошенка стала індикатором солідарності та 
суспільної консолідації полтавчан довкола ідей унітарності та 
неподільності держави, повного перезавантаження влади, створення 
дієвих механізмів громадського, правового і політичного контролю, 
децентралізації влади, формування єдиного гуманітарного україн-
ського простору. 

Змагальність, якою був відзначений політичний процес у 
Полтаві упродовж 1991–2014 рр., засвідчила як утвердження 
плюралізму у межах місцевої громади, так і стійкі сентименти 
політично активної частини полтавчан до радянського минулого 
та осіб, які його пропагували та уособлювали. Проаналізувавши 
динаміку змін у політичних преференціях полтавчан упродовж 
1991–2014 рр., доходимо висновку, що електоральну історію 
Полтави можна умовно поділити на три етапи: 1) протистояння 
групи націонал-патріотичних сил та представників колишніх 
радянських номенклатурщиків (1991–1999 рр.); 2) протистояння 
центристів-консерваторів та лівих сил (1999–2004 рр.);  
3) протистояння політичних сил, що позиціонують себе як 
«націонал-патріотичні, та проросійських реваншистів (з 2004 р. 
до сьогодні). 
 
_______________________________ 
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Наталія Ротар 
 

ПАРТІЙНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ  
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ГРОМАДИ  

НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ 2002–2014 РР. 
 

Дослідження партійної самоідентифікації чернівецької гро-
мади на парламентських виборах, здійснене шляхом оцінки 
присутності чернівчан у передвиборчих списках політичних 
партій і блоків та результатів голосування у багатомандатному 
виборчому округу, довело, що партійна самоідентификація в 
умовах виборчого процесу є електоральною реакцією виборців на 
ідентифікаційні маркери, що декларуються партіями у перед-
виборчих програмах. Незважаючи на збереження комплексу 
ідеологічних установок, партійна самоідентифікація чернівецької 
громади у 2002–2014 рр. зазнала суттєвих трансформацій, 
основою яких є зростання частки незалежних виборців, які не 
пов’язують себе та свої політичні переконання з політичною 
партією, а отже, швидше реагують на нові політичні партії – 
електоральні проекти, що генерують та повірюють маркери 
проективної ідентифікації, змістовно наповнені ситуативно 
актуальними проблемами та цінностями. 

Ключові слова: партійна самоідентификація, партійна 
ідентичність, електоральна ідентифікація, чернівецька громада, 
парламентські вибори 

Nataliia Rotar. Party identity of Chernivtsi community in 
parliamentary elections 2002–2014 

The study of party identity of Chernivtsi community in the 
parliamentary elections was the implementation by assessing the 
presence of Chernivtsi in the electoral lists of political parties (blocs) 
and the results of voting on multi-member constituency. Results of the 
study showed that the party identity in terms of the electoral process is 
the reaction of voters in the electoral identification markers, declared 
by the parties in their election programs. Despite the persistence of 
complex ideological attitudes, party identity of Chernivtsi community in 
2002-2014 has undergone a significant transformation. It’s basis is to 
increase the proportion of independent voters who do not bind 
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themselves and their beliefs with a political party. They quickly react to 
new political parties, especially those that are electoral projects 
generated and propagated markers projective identifkatsii, informative 
content situationally relevant issues and values. 

Key words: party identification, party identity, electoral 
identification, Chernivtsi community, parliamentary elections 

 

Партійна самоідентифікація, будучи за своєю суттю процесом 
самовіднесення індивіда до числа прихильників політичної партії, що 
функціонує в політичному просторі даного суспільства, багато в чому 
визначає характеристики політичної участі та принципи електо-
рального вибору. Водночас, партійна самоідентифікація громадян не 
завжди та не обов’язково корелює з результатами електорального 
вибору. Саме неоднозначність взаємозалежності між партійною 
ідентичністю та електоральним вибором підживлює наукові дискусії 
про зміст партійної самоідентифікації в умовах електорального 
процесу. Частина дослідників переконана, що партійна ідентифікація 
має глибинне психологічне підгрунття [1; 2] або безпосередньо 
пов’язана з соціальною ідентичністю [3; 4], яка, формуючи політичні 
уподобання, залишається екзогенною стосовно них. Згідно з еконо-
мічною теорією голосування громадяни, які ідентифікують себе з 
певною політичною партією, покладають певні очікування на резуль-
тат голосування [5]. Засновник і найвпливовіший автор економічної 
школи голосування Е. Даунс [6] розглядає громадян як активних 
суб’єктів, які, приймаючи рішення про голосування за політичну 
партію, керуються особистою зацікавленістю і таким чином підтвер-
джують власну партійну ідентичність. 

Сьогодні дедалі більшої популярності набирає підхід, згідно з 
яким інформація розглядається як основа раціонального вибору і, 
відповідно, однією з умов партійної ідентичності [7]. Зрозуміло, що 
кожен з виборців володіє різною за якістю та обсягом інформацією, 
а іноді й такою інформацією, що не відома іншим виборцям. 
Раціональний виборець може використовувати інформацію згідно з 
власними очікуваннями щодо результатів голосування, починаючи 
від підтвердження правильності власного вибору, формування 
відповідних партійних ідентичностей у інших виборців і завершу-
ючи політичним маніпулюванням. Інформація виступає важливим 
ресурсом ідентифікації і тоді, коли виборець стратегічно розуміє, 
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що голосувати за партію, з якою він себе ідентифікує, немає сенсу 
(особливо, коли це невелика партія, що не має шансів на перемогу 
на виборах), тому використовує інформаційний ресурс для 
встановлення електоральної ідентичності з партією «другої або 
третьої переваги» [8]. 

Не менш важливі аспекти партійної самоідентифікації можна 
досліджувати за допомогою моделі панівної ідеології, в рамках 
якої підкреслюється роль засобів масової інформації, уряду і 
особливо системи освіти в процесі політичної самоідентифікації 
громадян. Відповідно до принципів цієї моделі, формування пар-
тійної ідентичності в умовах електорального процесу відбувається 
під впливом ЗМІ та освіти, адже маніпуляціями ЗМІ охоплюються 
всі попередні політичні прихильності, сформовані в родині, 
пов’язані з особистими інтересами і доктринальними позиціями 
виборця. Однак, незважаючи на те, що ця теорія конструктивна в 
сенсі дослідження реально існуючих впливів ЗМІ на результати 
голосування шляхом актуалізації тих питань, які вигідні тій чи 
іншій партії в конкретній електоральної ситуації, вона критику-
ється за повне нехтування самостійності особистості у визначенні 
та зміцненні партійних ідентичностей у процесі голосування [9]. 

Поширеними в сучасній політичній науці є погляди на 
партійну ідентичність як таку, що значною мірою утворюється з 
політичних поглядів і оцінок [10]. У 2000-ні рр. набула поширення 
наукова позиція, згідно з якою партійна ідентичність визначально 
впливає на електоральний вибір [11] та є фундаментальною кате-
горією для пояснення інших політичних оцінок [12]. Емпіричні 
дослідження цього аспекту партійних ідентичностей довели, по-
перше, зростаючу залежність між партійною ідентифікацією та 
ідеологічними орієнтаціями громадян та, по-друге, що зміни в 
партійній ідентифікації можуть відбуватися тільки у виборців, які 
знають про відмінності між політичними партіями у пріоритетних 
питаннях як ідеологічного, так і ситуативного політичного харак-
теру [13; 14; 15]. Це дозволило поставити питання про те, чи 
змінюється ідеологія виборця зі зміною партійної ідентичності і чи 
впливає зміна ідеології на зміну партійної ідентичності. 

Метою цієї статті є визначення особливостей партійної само-
ідентифікації чернівецької громади на парламентських виборах 
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2002 – 2014 рр. Прояви партійної самоідентифікації чернівецької 
громади на парламентських виборах досліджуватимемо шляхом 
визначення (1) присутності чернівчан у передвиборчих списках 
політичних партій та блоків; (2) результатів голосування у багато-
мандатному виборчому окрузі, які є електоральною реакцією 
виборців на ідентифікаційні маркери, що декларуються партіями у 
передвиборчих програмах. 

Оцінюючи процес занесення представників чернівецької гро-
мади до передвиборчих списків, ми оперували такою формальною 
ознакою кандидата в народні депутати, як офіційно задекларований 
ним факт проживання в м. Чернівці. На парламентських виборах 
2002 р. 64 чернівчан були занесені до передвиборчих списків  
23 суб’єктів виборчого процесу з 33 [16]. Домінуючою тенденцією 
інкорпорації чернівчан до передвиборчих списків партій та блоків у 
2002 р. було те, що здебільшого вони потрапляли на непрохідні 
позиції списків тих суб’єктів виборчого процесу, які мали великі 
шанси на представництво в парламенті (наприклад, директор закри-
того акціонерного товариства «Чернівецька виробничо-комерційна 
фірма «Оріон» В. Затірка був занесений до передвиборчого списку 
Виборчого блоку політичних партій «Блок Віктора Ющенка «Наша 
Україна» під № 153) або обіймали верхні позиції в списках партій, 
які одразу сприймалися виборцями як аутсайдери виборчого 
процесу (наприклад, помічник-консультант народного депутата 
України Л. Додонова, занесена до передвиборчого списку партії 
Всеукраїнського об’єднання лівих «Справедливість» під № 2). На 
парламентських виборах 2002 р., як чернівчанин, розпочав своє 
входження в політику Д. Фірташ, на той час директор товариства 
«КМІЛ» з середньою спеціальною освітою, член всеукраїнського 
політичного об’єднання «Жінки за майбутнє». 

На парламентських виборах 2006 р. кількість чернівчан, що 
були занесені політичними партіями до передвиборчих списків, 
зросла до 87 [17]. Однак говорити про підвищення можливостей 
представництва не варто, оскільки саме на парламентських 
виборах 2006 р. була зареєстрована найбільша кількість суб’єктів 
виборчого процесу – 45, з яких 32 партії занесли до партійних 
списків чернівчан. Процеси інкорпорації представників черніве-
цької громади до партійних списків знову були позначені певними 
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особливостями. Зокрема, поряд з появою нових облич на чернівець-
кому прикладі досить яскраво проявилася і загальноукраїнська 
тенденція «політичної міграції». Згадувані нами вище В. Затірка та 
Л. Додонова на парламентських виборах 2006 р. «переїхали», 
відповідно, до партійних списків «Громадянського блоку ПОРА-
ПРП» (№ 49 виборчого списку) та «Народного блоку Литвина»  
(№ 161 виборчого списку). 

У частині інкорпорації чернівчан до партійних передвиборчих 
списків позачергові вибори до Верховної Ради України 2007 р. 
характерні тим, що з 20 суб’єктів виборчого процесу 18 (за винят-
ком Комуністичної партії України (оновленої) та Селянського Блоку 
«Аграрна Україна») занесли до своїх списків 60 представників 
чернівецької громади [18]. Варто наголосити, що для парламент-
ських виборів 2007 р. був характерний найвищий показник 
«щільності інкорпорації» до партійних списків мешканців  
м. Чернівці, який становив 3,27 (на парламентських виборах 2002 р. 
показник щільності представництва становив 2,78; 2006 р. – 2,71; 
2012 р. – 2,61; 2014 р. – 3,0). Ми прогнозуємо збереження тенденції, 
зафіксованої у передвиборчих списках партій та блоків на виборах 
2012 та 2014 рр., оскільки політичні партії України змінили 
стратегію інкорпорації, почавши більш активно заносити до своїх 
передвиборчих списків мешканців Чернівецької області. Наприклад, 
якщо на парламентських виборах 2002 р. до партійних списків було 
занесено 4 представники Чернівецької області (за винятком  
м. Чернівці), то на парламентських виборах 2012 р. – 13 кандидатів, 
2014 р. – 33 кандидати (ще 3 мешканці Чернівецької області 
занесені до партійних списків тими партіями, які не зачислили до 
них чернівчан). 

Якщо принципи занесення представників чернівецької громади 
до передвиборчих списків на парламентських виборах 2012 р. були 
збережені (з 21 суб’єкта виборчої кампанії 34 чернівчанини були 
занесені до списків 13 політичних партій) [19], то на позачергових 
виборах до ВРУ 2014 р. стали помітними нові тенденції. По-перше, 

                                                 
 Щільність інкорпорації – співвідношення між сумарною кількістю членів 

громади, занесених до партійних списків, та кількістю суб’єктів виборчого процесу, 
які занесли представників цієї громади до передвиборчих партійних списків. 
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за весь досліджуваний період ми зафіксували найменшу кількість 
політичних партій – 15 з 29, які разом занесли 45 представників 
чернівецької громади до передвиборчих списків [20]. І хоча 
показник щільності інкорпорації є вищим, аніж на виборах 2012 р., 
він досягається за рахунок двох партій: 7 представників черніве-
цької громади були занесені до передвиборчого списку Політичної 
партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» та 8 – до передвиборчого списку 
ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА». По-друге, нові політичні 
гравці Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» та Політична 
партія «ПРАВИЙ СЕКТОР» не занесли жодного представника 
чернівецької громади до передвиборчих списків, що до певної міри 
пояснюється відсутністю міських осередків цих політичних партій. 
По-третє, за рахунок інкорпорації до партійних списків представ-
ників чернівецької громади спробувала реалізувати наміри щодо 
збереження в політичному просторі регіону Політична партія 
«Опозиційний блок», яка занесла до партійного списку 5 кандидатів 
з м. Чернівці, щоправда, які, на відміну від кандидатів, занесених 
Політичною партією «НАРОДНИЙ ФРОНТ» та ПАРТІЄЮ «БЛОК 
ПЕТРА ПОРОШЕНКА», є умовно політичними фігурами. 

Важливим аспектом присутності чернівчан у передвиборчих 
списках політичних партій та блоків на парламентських виборах 
як чинника політичної самоідентифікації чернівецької громади є, 
на нашу думку, професійний статус кандидатів у народні депутати. 
Динаміка представництва в передвиборчих партійних списках за 
ознакою «сфера зайнятості» наведена у Табл. 1. 

Таблиця 1 
Сфери зайнятості кандидатів у народні депутати до Верховної 
Ради України, що проживають у м. Чернівці (2002–2014 рр.) 

Сфера зайнятості 
кандидатів у народні 
депутати України 

2002 
осіб  
(%) 

2006 
осіб  
(%) 

2007 
осіб  
(%) 

2012 
осіб 
(%) 

2014 
осіб  
(%) 

Приватна сфера (керівник 
приватного підприємства, 
приватний підприємець-
фізична особа, працюючий 
на приватному 
підприємстві) 

15 
(23,4) 

20 
(22,9) 

29 
(48,3) 

10 
(29,5) 

20 
(44,5) 
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Продовження Табл. 1 
Державне управління та 
державна служба 

12 
(18,7) 

24 
(27,5) 

17 
(28,3) 

7 
(20,6) 

8 
(17,9) 

Гуманітарна сфера (освіта, 
культура, ЗМІ, охорона 
здоров’я) 

15 
(23,4) 

18 
(20,6) 

10 
(16,6) 

7 
(20,5) 

7 
(15,7) 

Громадські організації 
4 

(6,2) 
5 

(5,7) 
1 

(1,6) 
3 

(8,8) 
0 

(0) 

Партійний функціонер 
2 

(3,3) 
2 

(2,7) 
0 

(0) 
1 

(2,9) 
0 

(0) 

Пенсіонер  
9 

(14,1) 
11 

(12,6) 
1 

(1,6) 
1 

(2,9) 
4 

(8,7) 

Тимчасово не працює 
7 

(10,9) 
7 

(8,0) 
3 

(3,6) 
5 

(14,7) 
6 

(13,3) 

Разом 
64 

(100) 
87 

(100) 
60 

(100) 
34 

(100) 
45 

(100) 
 
 Складено та розраховано автором за: Партії та виборчі блоки 

партій у виборчому процесі, 2002 Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vd2002/WEBPROC0V; Виборчі списки 
кандидатів від партій (блоків). Вибори народних депутатів України  
26 березня 2006 року [Офіційний сайт Центральної виборчої комісії 
України] Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/ 
pls/vnd2006/w6p001; Виборчі списки кандидатів від партій (блоків), 2007 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/ 
vnd2007/w6p001; Відомості щодо реєстрації виборчих списків канди-
датів у депутати. Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 
року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/ 
vnd2012/wp400?PT001F01=900; Позачергові вибори народних депутатів 
України 26 жовтня 2014 року. Відомості щодо реєстрації виборчих 
списків кандидатів у депутати [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/wp400?PT001F01=910 

 
Дані Таблиці 1 засвідчують, що у період 2002–2014 рр., по-

перше, у партійних передвиборчих списках домінували чернівча-
ни, зайняті у приватній сфері на посадах від власника, керівника 
до працівника, за винятком 2006 р., який характеризується 
потужною кадровою динамікою в системі державного управління. 
По-друге, упродовж усього періоду фіксується однаково високе 
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представництво чернівчан у передвиборчих списках, зайнятих в 
системі державного управління та гуманітарній сфері. Однак, 
зважаючи на те, що, за винятком окремих ЗМІ, організації системи 
освіти, культури та охорони здоров’я є державними структурами, 
то сумарний показник зайнятих у системі державного управління і 
державної служби та гуманітарній сфері на парламентських 
виборах 2002 (42,1 %), 2006 (48,1 %) та 2012 (41,1 %) рр. домінує 
над усіма іншими категоріями чернівчан, занесених до партійних 
списків. Винятками є перевиборчі списки 2007 р, коли цей сумар-
ний показник хоч і був кількісно великим (44,9 %), але меншим, 
ніж відсоток представників, зайнятих у приватній сфері (48,3 %), 
та передвиборчі списки 2014 р., які дозволяють говорити про 
майже 11 % різницю у представництві між зайнятими у державній 
та приватній сферах на користь останньої. По-третє, у перед-
виборчих списках на парламентських виборах, що відбувалися 
упродовж 2002 – 2014 рр., мінімально представлені (а) лідери 
громадських організацій, а ті, які були занесені, представляли 
аутсайдерів виборчого процесу; (б) партійні функціонери, що 
вказує на організаційну й функціональну слабкість місцевих 
партійних організацій, за винятком партій влади (СДПУ (о), 
Політична партія «Наша Україна», ПАРТІЯ РЕГІОНІВ) та БЮТ. 
По-четверте, починаючи з 2002 р. фіксувалася тенденція до 
витіснення з партійних списків пенсіонерів, несуттєво порушена 
на парламентських виборах 2014 р. Отже, оцінюючи передвиборчі 
списки партій на парламентських виборах 2002 – 2014 рр. в 
ідентифікаційному вимірі, зауважимо, що за ознакою професійної 
зайнятості чернівецька громада повинна була самоідентифі-
куватися в системі приватне – державне.  

Наступним виміром партійної самоідентифікації чернівецької 
громади на парламентських виборах є результати голосування у 
багатомандатному виборчому окрузі, у яких відображається 
електоральна реакція виборців на ідентифікаційні маркери, що 
декларуються партіями у передвиборчих програмах. Насамперед 
звернемося до визначення динаміки активності виборців черні-
вецької громади на парламентських виборах 2002 – 2014 рр. Для 
чернівецької громади характерні середні показники активної 
участі у голосуванні (див. Табл. 2). 
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Таблиця 2 
Порівняння активності виборців у ТВО № 204 (207) 

на виборах до ВР України, 2002–2014 рр. 
Парла-
ментські 
вибори, рік 

Активність 
виборців 

на 11 годину (%)

Активність 
виборців  

на 15 годину (%)

Активність 
виборців  

на 20 годину (%)
2002 6,88 28,3 53,95 
2006 13,54 33,60 50,80 
2007 15,75 34,82 50,70 
2012 21,80 45,44 59,42 
2014 16,28 37,80 50,32 
 
 Активність виборців по ВО № 202. 31.03.2002 [Офіційний сайт 

ЦВК] Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua 
/pls/vd2002/WEBPROC0V; Хід голосування по територіальному 
виборчому округу № 207. Чернівецька область. Вибори народних 
депутатів України 26 березня 2006 року Електронний ресурс. – Режим 
доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/w6p001; Хід голосування по 
територіальному виборчому округу № 207. Чернівецька область. 
Позачергові вибори народних депутатів України 30 вересня 2007 року 
[Офіційний сайт ЦВК] Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2007/W6P067?PT001F01=600&Pid100=73&pf
7331=207; Хід голосування по виборчих округах регіону України. Вибори 
народних депутатів України 28 жовтня 2012 року [Офіційний сайт 
ЦВК] Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/ 
vnd2012/WP064?pt001f01=900&pid100=73; Хід голосування по виборчих 
округах регіону України. Позачергові вибори народних депутатів України 
26 жовтня 2014 року [Офіційний сайт ЦВК] Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2014/WP064?pt001f01= 
910&pid100=73 

 
Дані Таблиці 2 засвідчують, що у період 2002–2014 рр. 

активність ствердження партійних ідентичностей у формі участі в 
голосуванні, на тлі збереження інтересу до виборів, має в черні-
вецькій громаді тенденцію поширення пасивного ставлення до 
виборів у формі абсентеїзму. За результатами опитування, прове-
деного журналістами газети «Молодий буковинець» на вулицях 
міста напередодні парламентських виборів 2002 р., чернівецька 
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громада може бути визначена як політично активна. Так, про свої 
наміри йти на вибори зазначили 70 % опитаних, 10 % – ще не 
визначилися, тоді як 20 % чітко вказали, що не братимуть участі у 
голосуванні [21]. Поряд з результатами опитування «Молодий 
буковинець» надає інформацію про мотивацію участі у парламент-
ських виборах. Найбільш типовими мотивами участі у голосуванні 
серед чернівчан є такі: «Треба за нашу державу вболівати»; 
«Думаю, що вибори щось змінять, бо якщо сидіти вдома, то точно 
нічого не покращиться»; «Треба йти на вибори, щоб подивитися на 
тих, хто в майбутньому вирішуватиме долю держави»; «Хочу 
дізнатися, що буде у нашому політичному житті нового»; «Піду на 
вибори. Треба ж когось обрати»; «Обов’язково піду на вибори. 
Адже не можна залишатися осторонь таких важливих подій» [21]. 
Проте різниця у кількості чернівчан, які задекларували своє 
ставлення щодо особистої участі у голосуванні, та тими, хто 
прийшов на виборчі дільниці на парламентських виборах 2002 р., 
пояснюється посиленням орієнтацій на абсентеїзм як форму 
політичної участі. Основним мотивом звернення до абсентеїзму є 
ситуативні чинники (нестача часу, звичка, ставлення до політики 
загалом та виборів) або особливості конкретної передвиборчої 
ситуації (передбачуваність результатів виборів, відсутність 
реальної альтернативи вибору, неважливість типу виборів для 
виборців, загальна політична, соціальна, економічна ситуація в 
країні). І якщо на перший ряд причин, що породжують абсентеїзм, 
можна вплинути шляхом застосування відповідних виборчих 
технологій, то другий ряд причин не піддається жодному впливу, 
окрім раціональної урядової політики, яка позитивно оцінювати-
меться громадянами. Отже, рівень активності виборців у 
голосуванні на парламентських виборах перебував у зоні середніх 
показників, основною причиною чого є відсутність публічного 
партійного дискурсу регіонального рівня, який би систематично 
відтворював маркери ідентифікації, характерні для тієї чи іншої 
політичної партії. До певної міри цей факт можна визначати і як 
одне з пояснень результатів парламентських виборів у багато-
мандатному окрузі в м. Чернівці (див. Табл. 3). 
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Таблиця 3 
Кількісна динаміка партійної самоідентифікації чернівецької 

громади на парламентських виборах 2002–2014 рр. 
Рік проведення виборів до ВР України 

2002 2006 2007 2012 2014 
Результати голосування «ЗА», % 

Назва 
політичної 
партії 

(виборчого 
боку) 

ВО
202

По 
Ук-
раїні

ТВО
207 

По 
Ук-
раїні

ТВО 
207 

По 
Ук-
раїні

ОВО 
201 

По 
Ук-
раїні

ОВО 
201 

По 
Ук-
раїні

Виборчий 
блок полі-

тичних партій 
«Блок Вікто-
ра Ющенка 

«Наша 
Україна»1 

37,92 37,92 18,69 13,95 16,75 14,15

Не про-
йшла до 
парла-
менту 

Не брала 
участі 

Комуністична 
партія 
України 

9,11 19,98 2,28 3,66 3,59 5,39 6,42 13,18

Не 
пройшла 
до парла-
менту 

Виборчий 
блок політич-
них партій 
«За єдину 
Україну» 

2,92 11,77
Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

 

Виборчий 
блок полі-

тичних партій 
«Виборчий 

блок Юлії Ти-
мошенко»2 

13,72 7,26 34,90 22,29 45,75 30,71 39,40 25,54 5,89 5,68

Соціа-
лістична 
партія 
України 

3,42 6,87 3,68 5,69 1,38 2,86

Не 
пройшла 
до парла-
менту 

Не 
пройшла 
до парла-
менту 

Соціал-
демократична 
партія Ук-
раїни (об’єд-

нана)3 

10,11 6,27 1,37 1,01
Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 
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Продовження Табл. 3 

ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ4 

Брала 
участь у 
складі 

ВБПП «За 
єдину 

Україну!»

16,63 32,14 19,78 34,37 15,89 30,00 3,90 9,43

Політична 
партія «УДАР 
(Український 
Демократич-
ний Альянс за 
Реформи) 
Віталія 
Кличка» 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 19,04 13,96

Не брала 
участі 

Політична 
партія Все-
українське 
об’єднання 
«Свобода» 

Не брала 
участі 

Не 
пройшла 
до парла-
менту 

Не 
пройшла 
до парла-
менту 

14,53 10,44

Не 
пройшла 
до парла-
менту 

Політична 
партія 

«НАРОДНИЙ 
ФРОНТ» 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

28.59 22,14

ПАРТІЯ 
«БЛОК 
ПЕТРА 
ПОРО-

ШЕНКА» 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

21,00 21,89

Політична 
партія 

«Об’єднання 
«САМО-
ПОМІЧ» 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

15,65 10,97

Радикальна 
партія Олега 

Ляшка 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не брала 
участі 

Не 
пройшла 
до парла-
менту 

4,57 7,44

 
 Складено за: Підсумки голосування по партіях (блоках) у виборчому 

окрузі. Чернівецька область Виборчий округ № 202 [Офіційний сайт ЦВК] 
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Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/ 
pls/vd2002/WEBPROC0V; Відомості про підрахунок голосів виборців у межах 
територіального виборчого округу № 207. Вибори народних депутатів 
України 26 березня 2006 року [Офіційний сайт ЦВК] Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2006/w6p001; Відомості про 
підрахунок голосів виборців у межах територіального виборчого округу № 
207. Вибори народних депутатів України 2007 року [Офіційний сайт ЦВК] 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/ plsvnd2007/ 
w6p001; Відомості про підрахунок голосів виборців у загальнодержавному 
виборчому окрузі в межах ОВО. Одномандатний виборчий округ №201 
(Чернівецька область). Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 
року [Офіційний сайт ЦВК] Електронний ресурс. – Режим доступу: 
http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP304?PT001F01=900&pf7331=201; Відо-
мості про підрахунок голосів виборців у загальнодержавному виборчому окрузі 
в межах ОВО. Одномандатний виборчий округ № 201 (Чернівецька область). 
Вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року [Офіційний сайт 
ЦВК] Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.cvk.gov.ua/ 
pls/vnd2014/WP304?PT001F01 =910&pf7331=2 01 

Примітки: 
1 На виборах 2006 р. назва суб’єкта виборчого процесу Блок 

«НАША Україна»; на виборах 2007 р. брав участь у складі Блоку 
«НАША Україна – НАРОДНА САМООБОРОНА» 

2 На виборах 2006 р. та 2007 р. назва суб’єкта виборчого процесу – 
«Блок Юлії Тимошенко»; на виборах 2012 р. та 2014 р. назва суб’єкта 
виборчого процесу – Політична партія Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» 

3 На виборах 2006 р. була основою «Опозиційного блоку  
НЕ ТАК!» 

4 На виборах 2014 р. стала організаційною основою Політичної 
партії «Опозиційний блок» 

 
У найбільш загальному сенсі, дані, наведені у Таблиці 3, 

дозволяють зробити два висновки. По-перше, на основі системи 
Праві – Центр – Партія влади – Ліві, в структурі партійних іден-
тичностей чернівецької громади цінності правого спектра партій є 
референтними для чернівчан. Зокрема, сумарний показник електо-
ральної підтримки правих партій у період 2002 – 2014 рр. не був ниж-
чим за 50 % (2002 р. – 51,64 %; 2006 р. – 53,59 %; 2007 р. – 62,29 %; 
2012 р. – 55,03 %; 2014 р. – 71,12 %), тоді як сумарний показник лівих 
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партій не перевищував 13 % (2002 р. – 12,53 %; 2006 р. – 5,96 %;  
2007 р. – 5,17 %; 2012 р. – 6,68 %; 2014 р. – 2,59 %). 

По-друге, процес формування та відтворення партійних 
ідентичностей чернівецької громади на виборах до Верховної 
Ради України 2002–2014 рр. позначений специфікою конкретної 
електоральної ситуації. Зважаючи на те, що партійна ідентич-
ність не передбачає «одвічної прив’язки» виборця до політичної 
партії, він здатен голосувати за іншу партію, насамперед тому, 
що критично поставився до політичної інформації та використав 
її для електоральної ідентифікації з тим чи іншим суб’єктом 
виборчого процесу. У цьому контексті особливої ваги набуває 
характер виборів, який усвідомлюється виборцем та продукує 
відповідні ідентифікаційні реакції. Зокрема, парламентські 
вибори 2002 та 2006 рр. за характером були критичними вибо-
рами, які привели до переосмислення партійних ідентичностей у 
чернівецькій громаді. На парламентських виборах 2002 р. чернів-
чани задекларували свої нові електоральні ідентичності, надавши 
абсолютну електоральну перевагу Виборчому блоку політичних 
партій «Блок Віктора Ющенка «Наша Україна», а на парла-
ментських виборах 2006 р. – «Блоку Юлії Тимошенко». 

Парламентські вибори 2007 р. були виборами, що змінили 
співвідношення політичних сил у країні та спричинили незначні 
коливання у структурі електорату чернівецької громади, зберігаючи 
незмінними партійні ідентичності більшості виборців в ідеоло-
гічному сенсі. Насамперед, маємо на увазі збільшення розриву у 
кількості виборців, які електорально ідентифікували себе з Блоком 
«НАША Україна – НАРОДНА САМООБОРОНА» та «Блоком Юлії 
Тимошенко» на користь останнього та зменшення показників елек-
торальної підтримки чернівецькою громадою Соціалістичної партії 
України до 1,58 % (3,68 % на парламентських виборах 2006 р.) на 
користь КПУ, яка за результатами виборів подолала в ТВО № 207  
3 % бар’єр, на відміну від виборів 2006 р. (2,28 %). 

Характер політичної ситуації, в якій відбувалися парламент-
ські вибори 2012 та 2014 р., дозволяє визначати їх як руйнуючі 
вибори, котрі попри збереження формату партійної системи 
призвели до знищення більшості стабільних і постійних зв’язків 
між партіями та електоратом, наслідком чого стала заміна партій-
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них ідентичностей. Процеси заміни електоральних ідентичностей 
у чернівецькій громаді розпочалися на парламентських виборах 
2012 р., коли поряд з традиційно високою підтримкою Політичної 
партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (39,4 %) чернів-
чани в електоральній ситуації ідентифікували себе з Політичною 
партією «УДАР (Український Демократичний Альянс за Реформи) 
Віталія Кличка» (19,04 %) та Політичною партією Всеукраїнське 
об’єднання «Свобода» (14,53 %). Вибори 2014 р. продовжили 
процес заміни електоральних ідентичностей, адже електоральна 
підтримка Політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
«Батьківщина» знизився з 39,4 % у 2012 р. до 5,89 % у 2014 р., тоді 
як з Політичною партією «НАРОДНИЙ ФРОНТ» ідентифікували 
себе 28,59 % чернівчан, що взяли участь у голосуванні, ПАРТІЄЮ 
«БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 21,00 %, Політичною партією 
«Об’єднання «САМОПОМІЧ» – 15,65 %. Зауважимо, що зберіга-
ючих виборів, наслідком яких є збереження політичного курсу та 
відтворення політичної ситуації, а отже, і збереження й відтво-
рення партійної ідентичності виборця, в електоральній ситуації в 
Україні у досліджуваний період не було. Це дозволяє дійти 
висновку, що процеси формування та зміни партійних ідентичнос-
тей в електоральній ситуації відбуваються в чернівецькій громаді 
достатньо активно та динамічно. Єдиною політичною силою, 
стосовно якої можна говорити про відтворення ідентичностей, є 
Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», яка 
упродовж усіх парламентських виборів 2002–2014 рр. здобувала 
підтримку в чернівецькій громаді вищу, ніж по Україні. 

Партійні ідентичності, що актуалізуються громадою в електо-
ральній ситуації, слід розуміти і як реакцію громади на передвиборчі 
партійні програми. Незважаючи на те, що передвиборчі програми 
уважно читає доволі незначний сегмент виборців, тим не менш, їх 
вивчення в контексті політичних ідентичностей цікаве з декількох 
позицій: по-перше, вони є тим документом, за допомогою якого 
суб’єкти виборчого процесу самоідентифікують себе в дискурсивно-
му політичному полі; по-друге, ці офіційні документи є вихідними у 
вивченні наступності артикуляції проблем передвиборчої риторики; 
по-третє, передвиборчі програми є документом, який структурує 
політичні дебати періоду виборів та наділяє суб’єкта виборчого 
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процесу умовним комплексом політичних позицій, що безпосередньо 
формує ідентифікаційний зв’язок між суб’єктом виборчого процесу 
та виборцем. 

Будучи політичними текстами, передвиборчі програми одно-
часно виконують (1) тактичні завдання, пов’язані з інтенсивним 
поширенням інформації, актуалізацією та відтворенням сформова-
них партійних ідентичностей та практичною реалізацією партійної 
політики, і (2) стратегічні завдання, які в контексті політичних 
ідентичностей спрямовані на формування та моделювання партій-
них ідентичностей. У країнах розвинутої демократії передвиборчі 
партійні програми зорієнтовані на виконання саме тактичних 
цілей, тоді як в Україні навпаки, партії формують та структурують 
свої програми згідно із сукупністю стратегічних цілей, зокрема, 
спрямовують їх на зміну або збереження поточної політичної 
ситуації, перерозподіл чи підтримку існуючого балансу між 
політичними силами. 

Звертаючись до аналізу передвиборчих партійних програм 
тих політичних сил, які на парламентських виборах 2002 – 
2014 рр. у багатомандатному виборчому округу подолали 
прохідний бар’єр, послуговуватимемося методом політичного 
аналізу, зокрема таким прийомом, як політичний аналіз на 
рівні прямого слова, який дозволяє визначити позиції політич-
них партій стосовно найважливіших, на їх погляд, політичних 
проблем, окреслити шляхи їх розв’язання та фактично 
сформувати комплекс маркерів партійної ідентифікації в 
електоральній ситуації. На нашу думку, найбільш важливими 
для партійної ідентифікації виборців під час парламентських 
виборів є смислові інтерпретації таких маркерів, як Влада, 
Свобода/Рівність/Справедливість, Приватна власність, Геопо-
літичне позиціонування, Права людини, Держава/Правова 
держава, Популізм. 

Оскільки нашим завданням є визначення особливостей елек-
торальної реакції чернівецької громади на маркери ідентифікації з 
метою визначення сутності політичного Ми даної громади, 
пропонуємо послідовно характеризувати еволюцію смислового 
наповнення кожного з маркерів в електоральній динаміці. 
Початком відліку є смисли ідентифікаційних маркерів, визначені 
партіями на парламентських виборах 2002 р. 
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Влада є одним з тих ідентифікаційних маркерів, який задає 
загальний напрям асоціацій з політичною партією. Специфікою 
передвиборчих програм усіх політичних партій, які були підтри-
мані чернівецькою громадою як парламентські, була презентація 
смислів влади як справедливої влади. Смисли влади, які були 
підтримані чернівецькою громадою, передбачають, що влада 
повинна бути «відповідальною та професійною» [22], зорієнто-
ваною на консолідацію через компроміс («здатною об’єднати 
зусилля різних політичних сил та суспільства в цілому»), 
справедливою (приведемо до влади професійних та непідкупних 
людей, які будуть відстоювати інтереси громадян») та патріо-
тичною («діє в інтересах народу і слова якої не розходяться з 
ділом» [23]).Фактично, чернівчани погодилися з тим, що для 
формування саме такої влади треба розірвати «фінансовий зв’язок 
влади і капіталу», зробивши так, «щоб владою управляв не капі-
тал, а народ»; організувати ефективну систему навчання людей 
тому, як здійснювати владу; внести зміни до Конституції, які 
«розумно збалансують права та обов’язки гілок влади», та 
передбачити в законах процедуру імпічменту для всіх недобросо-
вісних виборних осіб; зробити парламентську опозицію «повно-
цінним державним інститутом контролю суспільства над владою»; 
забезпечити розвиток реального місцевого самоврядування [23]. 
Такі смисли влади, що поширювалися Виборчим блоком Юлії 
Тимошенко, позиціонувалися у місцевій періодиці як позиція 
«нелівого протестного електорату» [24]. Свою опозиційність щодо 
режиму Л. Кучми у визначенні смислів влади найбільш чітко 
визначив Л. Лук’яненко під час зустрічі з чернівецькими журна-
лістами, наголосивши на тому, що наявна модель влади є 
«антиукраїнською та кримінально-мафіозною» [25]. 

Паралельно з підтримкою таких смислів влади для 12,53 % 
виборців була характерна ідентифікація з лівими ідеологемами, 
якими наповнювався образ влади. Подібно до правих партій, КПУ 
та СПУ обстоювали необхідність зміни системи влади, що зробить 
її підконтрольною народу. Проте основними інституційними 
інструментами вбачали підвищення ролі парламенту та само-
стійності уряду, правовими – прийняття закону про імпічмент 
(порядок відставки) Президента [26]. Зауважимо, що СПУ на 
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парламентських виборах 2002 р. у чернівецькій громаді здобула 
тільки 3,42 % голосів виборців за прохідного бар’єра у 4 %, 
натомість КПУ мала четвертий результат – 9,11 %, зіставний з 
результатом СДПУ(о) – 10,11 %. Отже, чернівчани, які ідентифі-
кували себе з лівими ідеологемами, підтримували їх більш 
радикальний варіант в інтерпретації КПУ, яка смисли влади 
розкривала через розуміння політичної влади як влади трудящих 
(«Відродити народовладдя, контроль трудящих за діяльністю 
владних структур»; «Комуністи ідуть у владу не заради влади, а 
заради служіння трудовому народу» [27]). 

Смисли влади, які поширювалися партією влади (Блок «За єдину 
Україну!») та СДПУ (о), що позиціонувала себе як центристська, а не 
поміркована ліва партія, були наповнені нейтрально-популістськими 
передвиборчими гаслами. Наголошуючи на тому, що суспільна 
злагода є найважливішим критерієм успішності «дій влади в цілому», 
СДПУ (о) вказувала на необхідність створення «механізмів відпо-
відальності влади перед суспільством», які забезпечуватимуться 
зв’язком у «ланцюгу: суспільство – партії – представницькі органи – 
виконавча влада», та підвищенням ролі партій [28]. Влада як маркер 
електоральної ідентифікації в інтерпретації Блоку «За єдину 
Україну!» змістовно подібний до позиції СДПУ (о), однак ця політич-
на сила більш активно позиціонувала своє ставлення до необхідності 
«подолання відчуження людини від влади та сприяння активній 
участі громадян у державному житті; формування політичної біль-
шості як основи продуктивної взаємодії законодавчої і виконавчої 
влади; утворення парламентської більшості, яка нестиме повну 
відповідальність за результати економічного та соціального розвитку, 
якість законодавчого процесу; систему політично відповідальної 
влади, забезпечення взаємодії держави, політичних партій, громадян-
ського суспільства» [29]. Поширення таких, доволі технократичних, 
смислів влади саме як маркерів для електоральної ідентифікації 
пояснюється тим, що чернівецькі регіональні осередки партій, які 
утворили Блок «За єдину Україну!», не заперечували того, що вони є 
партією влади, зорієнтованої на «високі темпи економічного 
зростання» та формування українського парламенту з професіоналів-
практиків, яких там сьогодні недостатньо [25]. 
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Надзвичайно важливим для ідентифікації виборців з політичною 
партією є інтерпретації співвідношення свободи, рівності та 
справедливості як політичних цінностей. Аналіз передвиборчих 
програм політичних партій на парламентських виборах 2002 р. вказує 
на те, що до інтерпретації цієї проблеми не звернулися ліві політичні 
партії. Праві ж, насамперед БЮТ, інтегрували до своєї передвиборчої 
програми категорію справедливості. Вихідним у її інтерпретації є 
оцінка українського суспільства та політичного простору України як 
несправедливого, що проявляється «у фактичній нерівності дітей від 
народження щодо можливостей формування їх особистості». Спра-
ведливість як цінність розуміється БЮТ «не як гасло, а як науковий 
метод удосконалення суспільства, заснований на виявленні, опри-
людненні і врегулюванні всіх суспільних конфліктів», за допомогою 
якого можна забезпечити рівний доступ до високоякісної освіти та 
охорони здоров’я для всіх громадян, незалежно від матеріального 
становища, соціального статусу чи місця проживання: «Наш 
основний закон – Воля до справедливості» [23]. Отже, запропонована 
БЮТ інтерпретація справедливості як політичної цінності жодним 
чином не співвідноситься з ідеями, характерними для правого 
політичного спектра. Натомість, СДПУ (о) використала як маркер 
ідентифікації одне з класичних розумінь справедливості, контекстом 
якого є справедливі закони, дія яких невідворотна [28]. За допомогою 
такого розуміння справедливості СДПУ (о) визначає основні 
характеристики держави соціальних інвестицій як «цивілізованої 
моделі справедливих економічних відносин, яка працює на примно-
ження державної та приватної власності, створює належні умови для 
інвестицій, гарантує надійну систему соціального захисту, пенсійне і 
медичне забезпечення» та виходить на проблему рівності, інтер-
претація якої відповідає основним принципам соціал-демократії («Ми 
проти «демократії для обраних», «Ми – за демократію для всіх і 
кожного!»), паралельно використовуючи популістську риторику 
щодо необхідності ліквідації підпорядкування демократичних інсти-
тутів і цінностей «клановим і олігархічним інтересам» [29]. 

Ставлення до приватної власності для чернівецької громади є 
індикатором, що вказує на розрив з радянським минулим. Однак, 
незважаючи на поширення практики приватної власності в повсяк-
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денному житті та сприйняття її як звичного елементу, всі політичні 
партії, підтримані чернівецькою громадою, досить активно вико-
ристовували приватну власність як цінність для маркування себе у 
виборчому процесі. Зокрема, у ставленні до приватної власності 
чернівецька громада ідентифікувала себе з її розумінням у 
контексті: (1) необхідності державної власності природними моно-
поліями й об’єктами стратегічного значення [23] та припинення 
злочинної «прихватизації» [27]; (2) обов’язкової перевірки 
законності приватизації та проведення інвентаризації державної 
власності [23] (перевірки законності привласнення основних засобів 
виробництва [27]) та гарантування рівних правових умов функціо-
нування підприємств і господарств різних форм власності, набутої 
законним шляхом [27]; (3) забезпечення державою невідворотності 
виконання господарських договорів і суворого дотримання зобо-
в’язань учасниками господарської діяльності [28]. Однак різниця у, 
здавалося б, однаковій інтерпретації приватної власності як цінності 
БЮТ та КПУ полягає у різному ставленні до категорії «капітал». 
КПУ наполягає, що «стратегічно важливі підприємства мають 
належати державі, а не капіталістичним хижакам», тому партія не 
дозволить «злочинцям сховати награбоване за кордоном» [27], тоді 
як БЮТ уникає оціночних ставлень до капіталу.  

Надзвичайно важливим маркером електоральної самоіден-
тифікації для чернівецької громади є геополітичне позиціонування 
політичної партії. На парламентських виборах 2002 р. чернівецька 
громада підтримала європейський вибір. Зауважмо, що на цих 
парламентських виборах вони не набули форми чітких артикульова-
них вимог, а подавалися БЮТ та НУ у контексті традиційної на той 
час багатовекторності – «Сприятимемо формуванню нових регіо-
нальних структур для розвитку співпраці з нашими сусідами» [22]; 
«Зовнішня політика буде здійснюватися в ім’я своєї нації, на основі 
мирних рівноправних стосунків з усіма державами, з якими Україна 
має спільні інтереси» [23], та спрямовуватися на «формування у 
світі єдиної і впливової української спільноти» й максимальне 
використання транзитних можливостей України [23]. 

Меншою мірою чернівецька громада підтримала геополітичне 
самопозиціонування КПУ, навіть не зважаючи на те, що ця 
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політична сила чітко формулювала маркери геополітичної іден-
тифікації – рівноправний союз братерських народів суверенних 
держав, підпорядкування зовнішньої політики національним 
інтересам України, які лежать у площині «розширення співробіт-
ництва з країнами СНД, найближчими сусідами, іншими держа-
вами світу», а Росія і Білорусь – «наші економічні партнери, 
політичні союзники і історичні побратими», в союзі з якими «має 
бути і Україна». Образ ворога у геополітичному сенсі розгортався 
навколо «американської адміністрації, Міжнародного валютного 
фонду, інших фінансово-політичних спрутів» [27]. 

Найбільш розгорнуто геополітичне самовизначення на 
парламентських виборах 2002 р. представлене у передвиборчій 
програмі Блоку «За єдину Україну!». Україна для цієї політичної 
сили є європейською країною «за геополітичним розташуванням і 
культурними традиціями», тому її майбутнє нерозривно пов’язано 
з Європою, а потенціал українського народу «може розкритися 
тільки через творче освоєння цінностей європейської культури і 
світової цивілізації» [29]. Однак сприяння «комплексній євроінтег-
рації України» має відбуватися паралельно «зміцненню зв’язків з 
країнами СНД»: «Наш блок виступає за гармонізацію зовнішньої 
політики України, за наповнення новим змістом стосунків з Росією 
та країнами СНД, нарощування української зовнішньополітичної, 
економічної та гуманітарної присутності в Європі і світі» [29]. 

Найбільш змістовно наповненим маркером електоральної іден-
тифікації, який однаково широко використовувався усіма політич-
ними партіями, що були підтримані чернівецькою громадою, став у 
2002 р. популізм. Чернівецька громада ідентифікувала себе з 
необхідністю негайного розв’язання соціальних та економічних 
проблем, «спричинених безвідповідальним ставленням влади до 
людини», створенням дієвий механізмів повернення «боргів україн-
ським громадянам у зв’язку із знеціненням їхніх грошових вкладів», 
підвищенням зарплат та пенсій, рівня соціального забезпечення в 
цілому, підвищенням соціального статусу працівників освіти, науки 
та охорони здоров’я, створенням ефективної системи адресної 
державної допомоги знедоленим, забезпеченої старості, захисту 
материнства та дитинства – «потребами простої людини» [29]. 
Важливими для чернівчан виявилися ідеї «відновлення всеохоплю-
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ючого довгострокового пільгового кредитування населення» [23] та 
конкретні обіцянки політичних партій лівого спектра і центристів, 
зокрема, «За рахунок введення 1,5 % податку на імпортні авто-
мобілі, дорожчі 50 тис. грн, та маєтки, ціною більше 500 тис. грн, 
забезпечимо підвищення зарплати педагогам до 350 грн. Державна 
допомога батькам становитиме не менше 200 грн на дитину 
щомісяця» [26]; «Наступний крок – зменшення їх на 30 % за 
рахунок використання для потреб населення українського природ-
ного газу, втричі дешевшого за імпортний, дешевої електроенергії 
атомних електростанцій. Обмежимо законом комунальні платежі до 
12 відсотків доходу сім’ї» [26]; «Забезпечити стабільність націо-
нальної грошової одиниці, щорічне зростання ВВП на 6-7 %, 
збільшення реальних доходів населення у півтора раза, перехід до 
інноваційної моделі розвитку;забезпечити повну продуктивну тру-
дову зайнятість, збільшити на 1,5 млн кількість робочих місць» [29]. 

Майже однаковим змістом були наповнені смисли, за допо-
могою яких лідери електорального вибору чернівецької громади 
здійснювали інтерпретацію політичних цінностей «права людини» 
та «правова держава». 

Динаміка партійної ідентифікації чернівецької громади під час 
парламентських виборів 2002–2014 рр., відображена у Таблиці 3, 
засвідчує, що визначені вище смисли маркерів ідентифікації були 
характерними для чернівецької громади у період 2002–2007 рр. Варто 
наголосити, що на парламентських виборах 2006 р. більш активно 
застосовувався прийом самоідентифікації політичних партій шляхом 
визначення власних позицій стосовно домінуючої політичної сили. 
Такий прийом самоідентифікації був застосований ПАРТІЄЮ 
РЕГІОНІВ на парламентських виборах 2006 р., коли перша частина 
передвиборчої програми «Рік Майдану – рік обману» була побудова-
на із використанням словосполучень: «Вони обіцяли, Вони запевняли, 
Вони пророкували», після яких наводилося власне бачення наслідків 
обіцянок, запевнень та пророцтв [30]. Подібний варіант самоіденти-
фікації, однак у формі підтвердження ідентичності з президентською 
гілкою влади, тоді ж було використано Блоком «Наша Україна». На 
противагу програми ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, у передвиборчій програмі 
цієї політичної сили застосовували прийоми, що вказували на єдність 
з В. Ющенком та системою його політичних позицій – «Ми були з 
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Віктором Ющенком, коли він створював опозиційний Блок «Наша 
Україна»; «Ми були з Віктором Ющенком, коли він сказав: «Я йду в 
Президенти»; «Ми створили політичну силу»; «Ми разом з Прези-
дентом реалізуємо задумане і остаточно виконаємо передвиборчі 
зобов’язання Віктора Ющенка» [31]. 

Починаючи з парламентських виборів 2012 р. смисли маркерів 
ідентифікації, на які реагувала чернівецька громада, починають 
зазнавати змін, що пов’язано з появою нових політичних сил, 
зокрема Політичної партії «УДАР (Український Демократичний 
Альянс за Реформи) Віталія Кличка», за яку проголосувало 19,04 % 
чернівчан, та політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Свобо-
да», підтриману 14,53 % чернівецьких виборців, що в обох випадках 
є вищим показником підтримки, ніж загалом в Україні. Для 
підсилення ціннісної різниці з ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ ВО «Свобода» 
звернулася до інструментів раціонального пояснення розуміння 
партією влади свободи як політичної цінності, наголошуючи, що 
«одним із кричущих прикладів перешкоджання опозиційним полі-
тичним силам у веденні передвиборчої агітації є заборона розповсю-
дження агітаційних матеріалів «Свободи» в Донецькій області, зрив 
наших зустрічей з виборцями тощо. В той же час, представники 
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ не лише мають повну свободу дій, але й 
брутально порушують норми виборчого законодавства» [32]. Свобо-
дівська інтерпретація політичного плюралізму вказує на те, що 
дихотомія Ми – Вони не зовсім відповідає визначеній суті цієї 
цінності: «Думаю, ті опозиціонери, що пішли по мажоритарці і 
воюють зараз з єдиними кандидатами від опозиції, роблять більше 
шкоди» [33]. Отже, виникає хтось Інший, який за певних обставин 
може бути ідентифікований як Ми (ті опозиціонери, які пішли по 
мажоритарці як єдині кандидати) або Вони (ті опозиціонери, що 
конкурують з єдиними кандидатами від опозиції). Водночас, під-
силюючи розмежування з іншими учасниками передвиборчого 
процесу на емоційному рівні, ВО «Свобода» в інтерпретації політич-
ного плюралізму дотримується принципу, що в теперішній ситуації 
«в Українській державі «третіх сил» бути просто не може» [34]. 
Отже, визнаючи на раціональному рівні, що в період передвиборчої 
кампанії потенційний Інший може існувати, на емоційному рівні така 
можливість заперечується. 
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За допомогою апеляції до емоційного рівня політичної свідомо-
сті виборців ВО «Свобода» конкретизує ціннісний розрив з 
ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ: (1) демократія в Україні неможлива, якщо 
при владі залишатиметься ПАРТІЯ РЕГІОНІВ: «Титанік» ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ, який знищує Україну, українську мову, історію, 
нехтує Конституцією, веде націю до зубожіння і загрожує 
диктатурою» [35]; (2) солідарність в українському суспільстві 
неможлива за умови продовження соціальної політики ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ: «соціальні подачки «під вибори», які влада видає за 
«підвищення соціальних стандартів», невдовзі ляжуть важким 
тягарем на платників податків, насамперед – на дрібний і середній 
бізнес, який олігархічна влада, вочевидь, планує задушити оста-
точно» [36]; (3) правова держава неможлива «без усунення цієї 
банди від влади. Для нас, націоналістів, влада не самоціль, не засіб 
для збагачення, а лише інструмент для розбудови Української 
держави» [37]; (4) толерантність неможлива до «російських 
сепаратистів», які «разом із Партією регіонів та її численними 
партійками-сателітами отримали більшість у складі окружних 
виборчих комісій. Голоси українців рахуватимуть політичні сили, 
які відверто виступають за ліквідацію української незалежності та 
є союзниками Партії регіонів!» [35]; (5) приватна власність 
олігархічного характеру опосередковано, за допомогою метафори 
Межигір’я, прив’язується до ПАРТІЇ РЕГІОНІВ [35]. 

Оцінюючи сукупність запропонованих УДАРом маркерів 
ідентифікації, варто наголосити, по-перше, що вони найбільше 
відповідають європейському прочитанню політичних цінностей та є 
потенційно найменш конфліктогенними; по-друге, відсутність 
маркування політичної цінності свобода пов’язана, на нашу думку, з 
прагненням уникнути проблеми вибору пріоритетності в системі 
свобода – рівність, яка і сьогодні залишається проблемою для 
європейських демократій. На відміну від дискурсу ВО «Свобода», 
дискурс УДАРу в емоційному зрізі є безоб’єктним, тобто Вони 
можуть довільно визначатися тими виборцями, які відреагували на 
Ми-ідентифікаційні маркери УДАРу. Так, конкретизуючи полі-
тичну цінність права людини, О. Герасим’юк наголошує, що «про-
житковий мінімум має давати людині можливість бути людиною, а 
не жебраком. І про це треба дбати владі, а не вивозити капітал в 
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офшори або витрачати на вибори правлячої партії бюджетні гроші і 
не видавлювати з людей податки на свої потреби» [33]. Визначаючи 
маркером розриву з Ми-ідентифікаціями категорію «жебрак», у 
виборця залишається можливість довільної інтерпретації категорій 
«влада» та «правляча партія», адже вивозили гроші в офшори не 
тільки в електоральному циклі 2007–2012 рр., а бюджетні кошти 
витрачалися на передвиборчі кампанії правлячих партій усього 
періоду незалежності України. На нашу думку, високий рівень 
підтримки чернівецькою громадою маркерів ідентифікації, що 
поширювалися УДАРом, викликаний традиціями толерантності, які 
так само не передбачають категоричного відмежування від Іншого. 

Подібна безоб’єктність характерна й для емоційного розмежу-
вання з Вони в інтерпретації цінності толерантність. Про те, що це 
є свідомо обрана тактика УДАРу, яка залишає можливість для 
участі в різнопланових коаліціях після виборів, свідчить й 
партійна позиція, оприлюднена в нетиповій для М. Матіос манері: 
«Чи можна до цього часу намагатися ділити націю на «своїх» і 
«чужих» за мовним, регіональним або політичним принци-
пом?…Ні, ні, ні і ще раз ні! Немає хороших чи поганих націй, 
країн, народів. Є конкретні погані люди. Або непогані. Чесні або 
лиходії. Негідники або порядні. Людське в людині не залежить від 
ідеологій, ні від часу, ні від влади, а тільки від виховання, Бога і 
совісті... Поділ за названими вами принципами – це дуже велике 
гальмо для перспективи будь-якої країни, не кажучи вже про 
Україну» [36]. Тобто Вони (Хто?) поділяють громадян України на 
своїх та чужих, а Ми (УДАР) цього не робитимемо. Відповідь на 
питання «Хто Вони?» кожен дає для себе індивідуально – це 
політичні противники (КПУ), політичні конкуренти (Партія регіо-
нів) чи імовірні партнери (ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина»). 

На парламентських виборах 2014 р. чернівецька громада, поряд 
з відтворенням електоральної підтримки БЮТ, ідентифікувала себе 
з такими парламентськими партіями, як Політична партія 
«НАРОДНИЙ ФРОНТ» – 28,59 %, ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА 
ПОРОШЕНКА» – 21,00 %, Політична партія «Об’єднання САМО-
ПОМІЧ» – 15,65 %. Маркери ідентифікації, що поширювалися 
Радикальною Партією Олега Ляшка та Опозиційним блоком, не 
знайшли підтримки у чернівчан, забезпечивши підтримку тільки, 
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відповідно, 4,57 % та 3,90 % голосів виборців. Якщо Політична 
партія «НАРОДНИЙ ФРОНТ» та ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРО-
ШЕНКА» поширювали традиційні для чернівецької громади марке-
ри ідентичності, то Політична партія «Об’єднання САМОПОМІЧ», 
не маючи міського осередку, саме за допомогою нових смислів по-
літичних ідентичностей змогла набрати у м. Чернівці на 50 % 
голосів більше, ніж по Україні, та на третину більше, ніж у Черні-
вецькій області. Це спонукає більш предметно визначити смислове 
наповнення партійних ідентичностей цієї політичної партії. 

Перші рядки передвиборчої програми Політичної партії 
«Об’єднання САМОПОМІЧ» – «Ми, українці, незалежно від 
нашого етнічного походження, є єдиним національним тілом, маємо 
живу душу та невмирущий дух» – за тональністю та ідеєю відпо-
відає феномену Буковинської толерантності та гаслу м. Чернівці 
«Спільними зусиллями». Ментально близькою чернівецькій громаді 
є й назва одного з розділів передвиборчої програми «Наша сила – в 
єдності!», зміст якого розкривається через визначення найбільш 
прийнятної для «Об’єднання САМОПОМІЧ» моделі відносин між 
державою та громадянами: «Нашу єдність уособлює Українська 
держава. Сьогодні обов’язок кожного українця боронити незалеж-
ність та цілісність своєї держави. А обов’язок держави – захистити 
кожного з нас», адже сильна держава – це держава, яка служить 
своїм громадянам. Інноваційними можна назвати і такі смисли 
маркерів партійної ідентифікації, як самобутність та самоврядність 
громади; небайдужість та громадська активність українців; право 
людини бути собою, захищене судовою системою; державна полі-
тика Національного економічного прагматизму [38]. На нашу 
думку, більшість смислів маркерів ідентифікації, що поширювалися 
на парламентських виборах Політичною партією «Об’єднання 
САМОПОМІЧ», об’єднані європейською ідеєю індивідуалізму, 
інтеграція якої в український політичний дискурс дійсно є інно-
вацією, на яку досить активно відреагувала чернівецька громада. 

Водночас, характер передвиборчої кампанії, яку проводило 
«Об’єднання САМОПОМІЧ» у Чернівцях, не зовсім відповідав 
європейським зразкам. Насамперед зауважимо, що попри високу 
зацікавленість ідеями партії, характерну для чернівецької громади, 
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лідери «Об’єднання САМОПОМІЧ» «чомусь дуже неуважні до 
Чернівців. Можливо, тому що вважають, що тут страшний Яценюк 
сидить». Так, на анонсованій зустрічі з С. Семенченком журна-
лісти, «які, зацікавлені приманкою, з’явилися на прес-конферен-
цію, відчули розчарування. Все вийшло, як у дешевих театральних 
антрепризах, де обіцяють показати зірок, а насправді грають 
спритні провінційні актори. Семенченка не було» [39]. Медійни-
ками це було розцінено як неувага до чернівецької громади. 
Зауважимо, що створення цією політичною силою чернівецького 
міського осередку фактично одразу після парламентських виборів 
2014 р. мало певну специфіку: (1) це була організаційна реакція на 
електоральні ідентичності; (2) осередок політичної партії позиціо-
нував себе як «офіс громадського об’єднання «Самопоміч» [40], 
основним завданням якого є функції, нетипові для політичної 
партії – «надавати чернівчанам консультації різного роду: від юри-
дичних до цивільних, адже у нас сильний волонтерський рух» [40]; 
(3) відкриття «офісу громадського об’єднання «Самопоміч» відбу-
валося за патронату народного депутата України, заступника 
голови Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і 
банківської діяльності О. Лаврика; (4) чернівецький осередок 
очолила Н. Гусак – невідома для більшості чернівецької громади, 
чоловік якої конкурував за посаду голови регіонального відділення 
Державної податкової інспекції. Наведена вище специфіка 
створення міського осередку політичної партії «Об’єднання 
САМОПОМІЧ» вказує на те, що вона не сприятиме перетворенню 
електоральної ідентичності на партійну в тих чернівчан, які 
ідентифікували себе з ідеологемами партії поза наявності її 
організаційних структур. 

Отже, аналіз смислового наповнення маркерів ідентифікації, 
якими були насичені передвиборчі програми політичних партій та 
виборчих блоків, що підтримувалися чернівецькою громадою на 
парламентських виборах 2002– 2014 рр., вказує на те, що тільки 
політичні партії, які ми визначаємо як партії з високим рівнем 
індоктринації (ВО «Свобода», КПУ) застосовували політичні 
маркери ідентифікації. Інші політичні партії будували свої перед-
виборчі програми, виходячи з потреб максимального збільшення 
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кількості прихильників на основі маркерів електоральної іденти-
фікації, тому їхні програми в ідентифікаційному вимірі швидше 
вказували на проблемні зони того чи іншого періоду.  

Оцінка динамічної складової процесу партійної самоіденти-
фікації чернівецької громади на парламентських виборах 2002–
2014 рр. вказує, що, незважаючи на збереження комплексу ідео-
логічних установок, партійна самоідентифікація чернівецької 
громади зазнала суттєвих трансформацій, основою яких є 
зростання частки незалежних виборців, які не пов’язують себе 
та свої політичні переконання з політичною партією, а отже, 
швидше реагують на нові політичні партії – електоральні 
проекти, що генерують та поширюють маркери проективної 
ідентифікації, змістовно наповнені ситуативно актуальними 
проблемами та цінностями. 
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Тетяна Бевз 
 

СУПЕРЕЧНОСТІ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ  
У ДОНБАСЬКОМУ РЕГІОНІ  

 
У статті проаналізовано суперечності ідентичностей, які 

перешкоджали формуванню громадянської ідентичності населення 
Донбасу. Показано, що відносини «Донбас – Україна» розгляда-
ються за парадигмою «ми – вони», «свої – чужі». Доведено, що 
Донбас не є монолітним регіоном ані в політичному, ані в культур-
ному, ані в історичному, ані, власне, в економічному аспектах. 

Ключові слова: суперечності ідентичностей, Донбас, регіон, 
громадянська ідентичність, населення Донбасу. 

Tеtiana Bevz. Contradictions identities in the Donbass region. 
The article analyzes the contradictions identities that prevented 

the formation of civil identity population Donbass. It is shown that the 
relationship «Donbass – Ukraine» are considered by the paradigm of 
«we – they», «their – strangers». Proved that the Donbass region is not 
monolithic either in political or in cultural or historical nor, in fact, the 
economic aspects. 

Key words: contradiction identities Donbas region, civil identity 
population Donbass. 

 
Усвідомлення людиною своєї належності до певної держави, 

спільноти громадян є основою громадянської ідентичності, за 
допомогою якої відбувається засвоєння норм, цінностей, стерео-
типів політичної участі, традицій політичної культури. Зміню-
ючись разом зі зміною характеру політичних відносин, 
громадянська ідентичність формується та реалізується через 
ставлення людини до свого громадянства, оцінку можливостей та 
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потреб набуття громадянства іншої країни чи подвійного 
громадянства, сприйняття/несприйняття країни проживання як 
своєї Батьківщини, необхідності брати участь у розбудові своєї 
держави, наявність/відсутність почуттів патріотизму та гордості 
за свою країну, значимості соціальних зв’язків, збереження 
ментальності, принципових рис суспільної свідомості, а також 
формальних ознак – відмітки про громадянство в паспорті, 
прописки на визначеній території тощо. 

Громадянська ідентичність є конститутивною основою 
сучасної політичної нації та існує у двох базових формах взаємодії 
із державою: перша – це лояльна (легітимізуюча), а друга – 
критична (протестна) форма, що спрямована на зміну політичного 
режиму, який не відповідає громадянським цінностям, або ж на 
удосконалення усталених політичних інститутів. Громадянська 
ідентичність постає як нормотворчий та регулятивний фактор у 
системі соціальної комунікації між громадянами та владою. 
Свідченням та запорукою сталого розвитку громадянської ідентич-
ності є колективне «я», що формується через інститути грома-
дянського суспільства та інші (стихійні, неінституціоналізовані) 
форми самоорганізації громадян. 

Сьогодні в умовах ризиків і викликів територіальній єд-
ності, суверенітету і національній безпеці України, зумовлених 
трансформаціями на регіональному та загальноукраїнському 
рівнях, актуальності набувають суперечності ідентичностей. У 
цьому контексті особливий інтерес викликає Донбаський регіон, 
який став епіцентром російсько-української війни, котру 
називають «гібридною війною», «російською інтервенцією», 
«інтервенцією Росії». 

Зацікавленість у дослідженні Донбасу достатньо серйозно 
виявляли закордонні дослідники [1, с.309–315]. Зокрема, япон-
ський дослідник Г. Куромія в книзі «Свобода і терор у Донбасі. 
Українсько-російське прикордоння, 1870–1990-ті роки» торкнувся 
проблематики пошуку донбаської ідентичності та регіональної 
особливості. Німецька дослідниця К. Ціммер у «Владні еліти в 
українському Донбасі: умови та наслідки трансформації старого 
промислового регіону» акцентує увагу на цінностях, аналізує 
інтерв’ю з політиками та бізнесменами Донбасу. Праця американ-
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ських істориків Л. Сігельбаума та Д. Валковіца «Говорять 
робітники Донбасу: виживання й ідентичність у новій Україні, 
1989–1992» – це історія, розказана «голосом простих шахтарів». У 
статті британського політолога Е. Вілсона «Донбас між Україною і 
Росією: використання історії у політичних дискусіях» 
розглядаються міфи і міфологеми Донбасу, порушується питання 
використання фактів історії і уявлень про минуле в сучасній 
політичній боротьбі. У 2014 р. вийшла друком у перекладі 
українською мовою книга молодої польської дослідниці М. 
Студенної-Скрукви «Український Донбас», яку її перекладач  
А. Бондар назвав букварем «розмови про ідентичність».  

З останніх праць сучасних вітчизняних дослідників на 
особливу увагу заслуговує колективна монографія співробітників 
відділу національних меншин ІПіЕНД ім.І. Ф. Кураса НАН 
України «Донбас в етнополітичному вимірі» (К., 2014). У ній 
досліджено історію і динаміку етнополітичних процесів на терито-
рії українського Донбасу, проаналізовано регіональну ідентичність 
та особливості поведінки населення Донбаського регіону України.  

Цінними для нашого дослідження стали результати опитування 
з визначення самоідентифікації мешканців Донбасу, яке було 
проведено періодичними виданнями «Жизнь Луганска» і «Наша 
газета», відповідно, у 1991 р. і 1996 р. Частка тих, хто вважав, що 
«населення Донбасу – особлива спільність людей, які мають корені 
як в Україні, так і в Росії», зменшилася з 54,9% 1991 р. до 45,4% 
1996 р. [2] Відсоток тих, хто був переконаний, що «тут живуть 
переважно українці», теж знизився за відповідний період із 16,4% 
до 10% не на користь української ідентичності, а на користь 
російської (частка тих, хто відповів, що «тут живуть переважно 
росіяни і представники інших народів, які обрусіли», зросла більш 
як утричі – з 9,4% до 31,9%) [2]. Українізації регіону в майбутньому 
в 1991 р. очікували 53,2% респондентів, 1996 р. – лише 13,3% [2]. 

Лабораторія політичного аналізу кафедри політології Донець-
кого державного університету у другій половині червня 1999 р. 
провела соціологічне опитування «Президентські вибори 99», яке 
дало можливість проаналізувати самоідентифікацію населення 
Донбаського регіону та визначити його політичні вподобання. 
Відповіді на питання про те, з чим асоціюється Батьківщина – 
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колишнім СРСР, Україною чи областю, чітко вказують на 
відносно низький рівень національно-державної самосвідомості 
донбаського електорату: 43 % вважають, що таким був СРСР, і 
тільки 31 % – Україна [3]. Уявлення про область як Батьківщину 
свідчить про характерний для Донбасу досить високий рівень 
регіональної самоідентифікації жителів Донбасу (22 %) [3]. 
Очевидний зв’язок між поняттям Батьківщини і політичними 
симпатіями виборців. Найвищий відсоток тих, хто вважав своєю 
Батьківщиною колишній СРСР, був серед прихильників П. Симо-
ненка і О. Мороза (по 59 %) [3]. Електорат Л. Кучми віддавав 
перевагу Україні (44 %), на другому місці знаходиться Донецька 
область (36 %), прихильники СРСР на останній, третій позиції 
(25%) [3]. Значна кількість виборців самоідентифікувалися як 
українці (57 %). Такий порівняно високий відсоток дисонував зі 
значно меншим визнанням Батьківщиною України і зовсім низь-
ким рівнем використання в повсякденному житті української мови 
(виключно українською мовою з близькими спілкувалися лише 5% 
респондентів) [3]. Тобто, територіальна самоідентифікація конку-
рувала за перші місцях в ієрархії ідентичностей. 

Аналізуючи регіональну ідентичність Донбасу, не можна не 
згадати і про компаративне дослідження Донецька та Львова, яке 
проводилося тричі: у 1994, 1999 та 2004 роках. У ідентичностях 
Донецька, на відміну від Львова, прослідковувалася динаміка і 
зміни. Упродовж 1994 по 1999 р. в Донецьку перші позиції не-
змінно займала локальна ідентичність, а згодом відслідковувалася 
і тенденція до її зростання: якщо в 1994 р. майже 56% городян 
відчували себе в першу чергу донеччанами, то 2004 р. така 
ідентичність була притаманна близько 70% [4, с.299–355]. Ототож-
нення себе з українцями змінилося несуттєво в бік збільшення – 
від 39% в 1994 р. до 43% в 2004 р., зменшувалася популярність ро-
сійської ідентичності – від 30% до 21%, відповідно [4, с.299–355]. 
Незважаючи на виражену тенденцію до регіоналізації соціальної 
ідентичності, жителі Донецька все ж таки сприймали себе більшою 
мірою представниками українського народу, аніж російського. 
Найбільш суттєво скоротилася частина донеччан з вираженою 
радянською ідентичністю (40%, 22% і 10%), а в ієрархії групових 
ідентичностей вона за десятиліття перемістилася з третього на 
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тринадцяте місце [4, с.299–355]. У відповідь на питання «Ці-
лісність України є більш важливою, ніж потреби регіонів?» лише 
15,4 % донеччан повністю погоджувалися у 1994 р., а у 2004 р. вже 
52,2% [4, с.312]. Натомість стосовно питання про «Теперішні 
кордони України неподільні, навіть ціною війни з Росією» – то 
результати мали б викликати уже тоді занепокоєння, адже 
повністю погоджувалися з цим 2,4% донеччан у 1994 р., 17,8% у 
1999 р. і 29,6% у 2004 р. [ 4, с.316]. Безумовно, тенденція зростан-
ня була, однак вона мала б мати відповідну реакцію у керівництва 
країни. Проте її не було.  

У 2010 р. у запитальники соціологічних досліджень було 
внесено ідентитет, якого раніше не було – громадянин України. По 
усій Україні, за винятком Сходу, на перші позиції «вийшла» 
ідентичність громадянина України, набравши 67,9%. Натомість 
представники Сходу вважали себе найперше мешканцями свого 
міста – 49,8%, громадянами України – 46,3%, православними – 
30%, пенсіонерами – 25,8%, робітниками – 21,6% [5]. Радянська 
ідентичність «випала» там з десяти найголовніших (як це було у 
1994 р.). Донеччани здебільшого ідентифікували себе не з пред-
ставниками Сходу України, а з представниками Донбасу [5]. 

У зв’язку зі специфікою і особливостями регіону спробуємо 
проаналізувати суперечності ідентичностей, які перешкоджали 
формуванню громадянської ідентичності населення Донбасу. 
Перш за все, варто відповісти на питання: що таке Донбас? 
Загальноприйнятими визначеннями регіону є: «дике поле», «при-
вілейований край», «вітрина соціалізму», «всесоюзна кочегарка», 
«індустріальне серце України», «проблемна дитина Москви і 
Києва» чи лише «етнічно строкате прикордоння, об’єднане 
економічними факторами». 

Ідентифікуючи Донбас, дослідники стверджують: «Донбас – це 
Донецький кам’яновугільний басейн, де видобувається вугілля і 
розташовані підприємства вугільної промисловості та вуглепере-
робки» (І. Дзюба); «Донбас – справжній український регіон, але у 
20-му столітті його масово заселили росіянами» (Л. Гасиджак); 
«Донбас має європейську промислову традицію, українську 
культурно-гуманітарну традицію» (Я. Деяк); «Донбас – це особлива 
територія не тільки у складі України, а й в усьому колишньому 



 

 125

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

СРСР» (С. Грабовський); «Донбас – це такий собі уламок СРСР»  
(І. Бондарев); «Упродовж усієї своєї історії Донбас був утіленням 
свободи, і саме ця свобода і визначила вкрай брутальну й жорстоку 
політичну історію Донбасу…» (Г. Куромія); «Донбас – антиукраїн-
ський простір і належить до іншого типу цивілізації» (О. Дроздов); 
Донбас – це, звичайно, не «українська смуга Газа», а скоріше 
«українська Чечня» (О. Вишняков). А позиціонування «Донбас – це 
Україна» домінує на біг-бордах, у риториці політиків та громадян 
України упродовж останнього року. 

До цього всього варто додати ще одну важливу, як на наш 
погляд, деталь, а саме те, що Донбас є пограниччям між 
Україною і Росією. Пограниччя – це місце, де стикаються різні 
ідеї, культури, погляди, вони взаємопереплітаються, взаємо-
збагачуються. Переплетіння пограниччя відіграють значну роль в 
артикуляції ідентичностей. Сучасний український поета В. Мах-
но дає неоднозначне трактування: «Пограниччя – це наче 
відчуття провини. Тобто, затерті часові й просторові кордони, як 
і саме пограниччя, ніколи не зникають, не зарубцьовуються їх 
рани і не стирається пам’ять. Людина з пограниччя несе у собі 
якісь провини, які їй передано попередниками, навіть не усвідо-
млюючи того. Бо пограниччя – це не лише діалог, але частіше – 
конфлікт» [6]. З іншого боку, і взаємодія різних ідей і культур 
може призвести до конфліктів. 

У зв’язку з цим цінним має бути звернення, насамперед, до 
окремих історичних чинників формування регіону Донбас: по-перше, 
Донбас – це пограниччя (великий і рухливий кордон, де вплив 
державної влади і релігій з обох боків відчувався дуже слабко [7]), 
джерело нестабільності і поле боротьби ідей; по-друге, ідея «дикого 
поля», цілеспрямоване «обнуління» прав автохтонного населення на 
ці землі; по-третє, освоєння території відбувалося частково через 
примус, штучність, тимчасовість [8]; по-четверте, міф Новоросії, 
сформований Катериною ІІ – освоєння чужого для Російської імперії 
територіального простору; по-п’яте, зменшення частки українців, які 
зберігали рідну мову упродовж століть; по-шосте, активні міграційні 
процеси на Донбасі упродовж усієї історії; по-сьоме, промислова 
модернізація: інкарнація ідеї «дикого поля» на початку індустріалі-
зації, залучення англійського, німецького і бельгійського капіталу 
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(розвиток вугільної і металургійної промисловості); по-восьме, дата 
створення міста і, власне, його назва (Юзівка) прив’язана до приїзду 
інженера Джона Г’юза у регіон (всупереч академічним працям), 
чергове «обнуління» історії регіону, відносна молодість регіону 
(індустріалізація мало пов’язана з урбанізацією); по-дев’яте, еволюція 
назви головного міста регіону містила ідеологізовану основу і завжди 
була відірвана від українських коренів [8]; по-десяте, інтоксикації 
міфом «Донбаської землі»: «Донбас ніколи не був українським, 
натомість Україну завжди годував». 

З іншого боку, важливо також окреслити характерні 
особливості Донбаського регіону після здобуття Україною 
незалежності: 

а) Донбас – це радянсько-комуністичний, проросійський, 
антизахідний та патерналістський регіон («стратегічний буфер», 
який відділяє іншу Україну від районів політичної нестабільності 
й етнічних конфліктів Росії); 

б) Донбас не є монолітним регіоном ані в політичному, ані в 
культурному, ані в історичному, ані, власне, в економічному 
аспектах; 

в) відсутність справжньої українізації краю після 1991 р., а 
особливо після 2004 р. (тобто залучення населення до спільної 
ідентичності в межах єдиної політичної нації), не кажучи про 
дерадянізацію, залишила в недоторканності більшість фобій з 
обох боків [9]; 

г) фраза «ми з Донбасу» для багатьох його жителів завжди 
значила більше, ніж «ми українці», чи навіть «ми росіяни» [10]; 

д) донбаські області по-радянському одностайні в голосуванні 
під час виборчих кампаній; 

                                                 
 Краєзнавець І. Саєнко доводить, що Донбас і Луганщина різні: «Будь-який 

мешканець усього цього краю (більшість районів Луганської області – В.Г.) на 
запитання про місце розташування Донбасу, не вагаючись, вкаже на південь, 
чітко відмежовуючи його від своєї місцевості. Отже, незаперечним є те, що 
більша частина Луганської області не має жодного стосунку до Донбасу. Так 
само безпідставно зараховують до Донбасу і північну частину Донецької об-
ласті» (Саєнко І. Донбас і Луганщина – дві великі різниці // Історична правда. – 
2012. – 29 серпня. http://www.istpravda.com.ua/ columns/2012/08/29/92563/) 
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е) впевненість у життєспроможності та адекватності новим 
економічним та політичним умовам «донецьких традиційних 
цінностей» (пропаганда «шахтарської і робітничої слави» – 
ціннісної основи Донбасу); 

є) місцеві жителі не цінували власне місто (до середини 
2000-х р. на запитання «Що подивитись у Донецьку?» відпові-
дали: «нічого цікавого»); не вистачало гуманітарної інтелігенції, 
«технарі» культурою цікавилися мало; поза межами Донецька 
вимирали міста та селища, виїжджали люди, покидаючи житло 
(втрата домівки була актуальна для мешканців Донбасу ще до 
того, як люди почали втікати від війни); 

ж) посилення регіональної ідентичності у 1990-х рр. було 
зумовлене компенсаторською функцією – ідентифікація з регіоном 
заповнила вакуум ідентифікації з державою; 

з) шуканий владою суб’єкт «замішаний» на територіальному 
принципі – його передумовою є особлива локалізація. На відміну 
від інших подібних брендів (що використовують національні риси, 
спільну історію, спорідненість мов або конфесійну спільність), 
звернення до «місцевих», «наших», «братів», «друзів» може 
вважатися найбільш простим, розрахованим на інтелектуально 
невибагливу публіку [10]; 

и) стосунки «Донбас – Україна» розглядаються за парадигмою 
«ми – вони», «свої – чужі». Українці (не етнічні українці, а саме 
уродженці й мешканці інших регіонів України) сприймаються 
багатьма донеччанами як чужі. Як представники іншої, відмінної 
від місцевої, цивілізації [11].  

Факторний аналіз (метод факторного аналізу дає можливість 
пов’язати усі виділені змінні з погляду їх впливу один на одного), 
застосований з метою виявлення основних напрямів консолідації 
українського суспільства (Табл. 1) засвідчив перевагу в Східному 
регіоні етнополітичних аспектів у загальній внутрішній стратегії 
розвитку України. Громадянські стимули (посилення відчуття 
належності до країни, інтеграція з Росією й іншими слов’янськими 
країнами), також як і етнонаціональні проблеми, є, на думку 
респондентів, менш значимими. Однак у етнополітичних орієнта-
ціях переважає напрям, пов’язаний з консолідацією навколо 
харизматичного лідера [12]. 



0  

 128 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 3(77) 

Таблиця 1. 
Фактори консолідації українського суспільства 

 

Регіони 
Етнополі-
тичні 

(13,5%) 

Геополі-
тичні і вій-
ськово- 
стратегі-
чні (10,3%)

Етнонаціо-
нальні і со-
ціокуль-
турні 

(9,7%) 

Грома-
дянські 
(9,6%) 

Етнонаціо-
нальні 
(9,3%) 

Східний 
регіон 

Консоліда-
ція навколо 
харизматич-
ного лідера 

(0,858) 

Вступ до 
НАТО 
(0,784) 

Відро-
дження 

соборності 
(0,718) 

Зміцнення 
відчуття 
приналеж-
ності країні 

(0,752) 

Відро-
дження 
етнічної 
чистоти 

нації (0,805)
 

Консоліда-
ція на осно-
ві нової на-
ціональної 
ідеї (0,794)

Інтеграція 
до євро-
структур 
(0,642) 

Розвиток 
українських 
традицій 
(0,647) 

Інтеграція з 
Росією 
(0,544) 

Знання 
державної 
мови усіма 
громадя-
нами Ук-

раїни (0,757)
 

Спільність 
історичної 
долі (0,628)

Побудова 
нової еко-
номічної 
моделі 
(0,587) 

Усвідо-
млення долі 
українського 
народу як 

народу-воїна 
(0,672) 

Спільність 
долі з інши-
ми слов’ян-
ськими 
народами 

(0,543) 
 

 

 
 Побєда Н. Моделі української ідентичності // Україна - 

проблема ідентичності: людина, економіка, суспільство. Конференція 
українських випускників програм наукового стажування у США 
http://www.kennan.kiev.ua/Library/Books/Identity.pdf 

 
Таким чином, є підстави стверджувати, що Донбаський регіон 

сформувався як поліетнічний (біетнічний з переважанням: україн-
сько-російською чи російсько-українською самоідентифікацією 
жителів) з домінуванням просторово-територіальної (а не релігійної 
чи етнічної) та соціально-статусної (насамперед, соціально-еконо-
мічної) ідентифікації населення. Регіональна належність визнача-
ється насамперед не географічно, а як однорідний простір, з певною 
специфікою виробничих і соціально-економічних відносин. Про 
гомогенність Донбасу як єдиної регіональної одиниці не йдеться.  



 

 129

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Серед населення Донбаського регіону «функціональну полі-
тичну неграмотність» продемонстрували 43 % опитаних, активними 
у політичному житті були лише 28 %. Політична «незрілість 
населення» Донбасу визначається насамперед масою нерозв’язаних 
десятиліттями (або й століттями) соціальних проблем. Однак «свою 
цивілізацію донбасівці розглядають як вищу за українську – попри 
домінування некваліфікованої шахтарської праці, попри надто 
значну кількість осіб із кримінальним минулим і відповідним до 
нього кримінальним світоглядом, попри виразно сільський побут у 
нецентральних районах навіть великих міст, не кажучи вже про 
шахтарські селища…» [11]. 

Доречним буде пригадати спеціальне дослідження про поши-
реність у країні психологічних захворювань, яке незадовго до 
президентських виборів 2004 р. здійснила група психіатрів і 
соціологів. Результати дослідження були опубліковані в провідних 
фахових журналах США та Європи, фахівці ВООЗ використовували 
їх для прогнозу загальної ситуації в Україні. Щоправда, в Україні їх 
не те що не популяризували, а й не використовували. Згідно з 
результатами дослідження населення донецько-луганського регіону 
показало надзвичайно високий рівень депресій, суїцидальних 
настроїв та алкоголізму, порівнянно з іншими регіонами. Хоча саме 
там проживало більше людей з вищою освітою, було легше з праце-
влаштуванням [13]. Такий стан речей можна пояснити соціально-
нормативними та ціннісними орієнтаціями, життєвими орієнтирами, 
способом життя, домінуванням авторитарних і патрональних 
тенденцій у соціальному житті краю, важкою фізичною працею, 
постійним відчуттям небезпеки, примітивним побутом, приму-
совими формами соціальності, кримінальною та напівкримінальною 
психологією, інерційністю суспільної свідомості, консервативністю 
населення, примітивним споживанням, підлабузництвом, імперати-
вом підлеглості та кар’єрних вимірів існування,поширенням патрон-
клієнтельних форм соціальної взаємодії, побудованих на нерівно-
правних відносинах і підданській залежності в умовах концентрації 
ресурсів у руках вузького прошарку правлячої еліти. 

Міфологема про те, що регіон вважається «першим серед 
рівних», не має жодних фактологічних підтверджень. Можна пого-
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дитися з тим, що «унікальність, на якій постійно наголошується, 
потужність і привілейоване становище регіону за радянських часів 
використовуються як доказ того, що такі самі позиції Донбас має 
сьогодні і матиме в майбутньому» [14]. Упродовж усіх років 
незалежності простежувалася тенденція щодо неспроможності 
Києва до реінтеграції Донбасу. Натомість представники донбаської 
верхівки виступали за посилення статусу регіону в межах України і 
робили спроби «інтегрувати» до нього всю Україну. Це неодно-
разово спостерігалося, починаючи від Ю. Звягільского, який 
виконував обов’язки Прем’єр-міністра України (вересень 1993 р. – 
липень 1994 р.). Спочатку донбаська номенклатура, еліта чи, 
вірогідніше, правлячий клас прагнули, швидше, не автономії, а 
загальноукраїнської влади, що, власне, підтвердилося у часи 
правління В. Януковича. Вже у 2004 р. звучали застереження: 
«Обрання донбасівця Президентом України в уявленні багатьох 
мешканців регіону правитиме за доказ перемоги донбаської 
цивілізації над українською» [11]. З іншого боку, ідея на отримання 
влади у центрі у межах так званої «донецької ідентичності» перед-
бачала «перетворення України на колонію Донбасу» і розглядалася 
багатьма донбасівцями «як цілком бажаний стан речей» [11].  

Натомість, Державна казначейська служба України зазначила, 
що у 2010 р. частка Донецької області у ВВП України становила  
12 %, а загальна сума отриманих цим регіоном субсидій, поточних та 
капітальних трансфертів становила у 2010 р. – 21 %, а у 2011 р. –  
27 % від загальнодержавної суми [15]. Аналогічна ситуація в 
Луганській області – при частці у ВВП України в розмірі 4 % видатки 
по області становили 8 % у 2010 р. та 11 % – у 2011 р. [15]. При цьому, 
наприклад, у Дніпропетровській області ситуація протилежна: при 
частці регіону у загальнодержавному ВВП в 11 % область одержала 
лише 2 % зазначених субсидій і трансфертів у 2010 р., й 3,8 % – у  
2011 р. [15]. Зазначимо, що «відчуттю вищості донбаської цивілізації 
сприяють і радянські традиції, точніше, типово радянські уявлення про 
економічний розвиток» [11]. Власне, міф про те, що Донбас годує 
Україну, був однією з причин регіонального розколу України. 

Не останню роль у закріпленні цього гасла відіграли політичні 
партії – Комуністична партія України (КПУ, місце реєстрації –  
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м. Київ, 1993) та ПАРТІЯ РЕГІОНІВ (попередні назви – Партія 
регіонального відродження «Трудова солідарність України», 
Партія регіонального відродження України, м. Київ, 1997) та 
партійна ідентифікація громадян Донбасу. Зовсім не випадковим 
було словосполучення «Червоний Донбас», адже там було завжди 
багато прихильників радянської ідеології та радянського мину-
лого. Про це дуже красномовно «говорять» і об’єкти історичної 
пам’яті, а особливо пам’ятки місцевого значення. Так, наприклад, 
у Луганській області на обліку перебуває 478 пам’яток, з них –  
30 пам’ятки археології, 24 – історичні будинки, 45 – пам’ятники 
відомим людям, а решта – 422, тобто 88% – це братські могили 
радянських воїнів, що загинули під час Другої світової війни [16]. 
Важливо констатувати, що взяті вони були на обліку переважно 
упродовж 2010–2012 рр. Часто ці пам’ятки формують і політичні 
чи електоральні вподобання донеччан. 

На перших парламентських виборах 1994 р. у незалежній 
Україні за мажоритарною виборчою системою представники 
Комуністичної партії України перемогли у 85 із 450 виборчих 
округів. Переважна більшість кандидатів була обрана в Донецькій 
і Луганській областях. На парламентських виборах 1998 р. КПУ 
отримала найбільшу електоральну підтримку у 18 регіонах 
України (Донецька область – 35,45%, Луганська – 45,97% ), 
посівши перше місце в країні, здобувши 85 мандатів у багато-
мандатному окрузі і 37 у одномандатному і створивши найбільшу 
фракцію у Верховній Раді України третього скликання. Першість 
на парламентських виборах 2002 р. КПУ зберегла лише у  
10 регіонах України (в тому числі і в Донецькій (29,78%) і 
Луганській (39, 68%) [17] областях), здобувши 59 депутатських 
мандатів і посівши друге місце по Україні.  

Розглядаючи виборчі кампанії і електоральні вподобання 
населення Донбаського регіону, пригадаємо, що наприкінці 2004 р. 
у процесі президентської кампанії на з’їзді у Сєвєродонецьку була 
спроба створити Південно-Східну Автономну Українську Респуб-
ліку (ПіСУАР). У зв’язку з цим наведемо цікаве міркування, а саме: 
«Стосунки «Донбас – Україна» розглядаються за парадигмою «ми – 
вони», «свої – чужі». Українці (не етнічні українці, а саме 
уродженці й мешканці інших регіонів України) сприймаються 
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багатьма донеччанами саме як чужі. Як представники іншої, відмін-
ної від місцевої, цивілізації» [11]. Ймовірно, уже тоді з’являлися ті 
паростки, які проросли 2014 р.  

Повертаючись до виборчих кампаній, зазначимо, що КПУ на 
парламентських виборах 2006 р. досить серйозно втратила свій 
електорат і отримала лише 21 мандат (3,66% – голосів виборців) [18], 
ледь здолавши прохідний бар’єр. На позачергових парламентських 
виборах 2007 р. КПУ покращила свій результат, здобувши 14,5 % 
голосів виборців і, відповідно мандатів. Натомість у Луганській об-
ласті за результатами голосування посіла 2-ге місце, а в Донецькій – 
3-тє [19], поступившись ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. 4-те місце у загально-
державному багатомандатному виборчому окрузі з результатом 
13,18% голосів посіла КПУ на парламентських виборах 2012 р. [20], 
знову ставши парламентською партією. Важливо відзначити, що у 
Донбаському регіоні вона була другою у рейтингу. Незважаючи на 
те, що на позачергових виборах 2014 р. КПУ не змогла здолати 
виборчого бар’єра, посівши 8-ме місце з результатом 3,88%, і вперше 
не отримала статусу парламентської партії у трьох областях України, 
включаючи Донецьку і Луганську, КПУ у рейтингу партій, за які 
проголосували виборці, все ж була на третьому місці. 

Таблиця 2. 
Результати голосування за Комуністичну партію України у 

Донецькій та Луганській областях (%) 

Назва 
області 

Парла-
ментські 
вибори 
1998 р. 

Парла-
ментські
вибори 
2002 р. 

Парла-
ментські 
вибори 
2006 р. 

Поза-
чергові 
парла-
ментські 
вибори 
2007 р. 

Парла-
ментські 
вибори 
2012 р. 

Позачер-
гові 

парла-
ментські
вибори 
2014 р. 

Доне-
цька 

область 
35,45%, 29,78% 3,14% 6,05% 25,14% 11,88% 

Луган-
ська 

область 
45,97% 39, 68% 4,43% 8,48% 18,85% 10,25% 

 
 Таблиця підготовлена самостійно на основі даних Центральної 

виборчої комісії: http://www.cvk.gov.ua/ 
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Феномен ПАРТІЇ РЕГІОНІВ закладений навіть у самій назві. 
Гасло «Сильні регіони – сильна країна» більше б імпонував 
територіальній громаді, а не політичній партії. Не випадково 
регіонали так вишукано сформулювали своє гасло – «Україна для 
людей» [21]. 

Електоральна підтримка ПАРТІЇ РЕГІОНІВ на Донбасі, 
починаючи з парламентських виборів 2006 р., була домінуючою 
(Донецька область – 73,63%, Луганська – 74,33%) [18] (з першої 
десятки списку ПР 8 – представники Донбасу); на дочасних 
парламентських виборах 2007 р. підтримка була, як завжди, 
високою: Донецька область – 72,05%, Луганська – 73,53% [19] (з 
першої десятки списку ПР 7 – представники Донбасу); на 
парламентських виборах 2012 р. – Донецька область – 65,09%, 
Луганська – 57,06% [20] (з першої десятки списку ПР 7 – 
представники Донбасу). Суб’єктом виборчого процесу на позачер-
гових парламентських виборах 2014 р. партія не була, хоча значна 
частина її керівного складу, перейменувавши Політичну партію 
«Закон і порядок» на Політичну Партію «Опозиційний блок», 
взяли участь у виборах. За Політичну Партію «Опозиційний блок» 
у Донецькій область проголосувало 38,69%, Луганській – 38,59% 
виборців [19] (за винятком територій, де вибори не відбулися).  

Таблиця 3. 
Результати голосування за ПАРТІЮ РЕГІОНІВ  

у Донецькій та Луганській областях (%) 

Назва області 
Парламентські 
вибори 2006 р. 

Позачергові 
парламентські 
вибори 2007р. 

Парламентські 
вибори 2012 р. 

Донецька 
область 

73,63% 72,05% 65,09% 

Луганська 
область 

74,33% 73,53% 57,06% 

 
 Таблиця підготовлена самостійно на основі даних Центральної 

виборчої комісії: http://www.cvk.gov.ua/ 
 
Аналіз результатів голосування засвідчив певну стабільність 

упродовж тривалого часу у електоральних преференціях населення 
Донецької і Луганської областей. Незважаючи на те, що «Донбас – 
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динамічний, ідентичність, на противагу цьому, характеризується 
сталістю [22]. Однак особливістю цього є те, що «саме еліта певно-
го регіону – кристалізатор певного типу ідентичності» [22]. Тому 
зрозумілими було домінування на виборах ПАРТІЇ РЕГІОНІВ і 
Комуністичної партії України. 

Натомість політичні партії, які були створенні на теренах 
Донбаського регіону (Громадянський конгрес України (наступна 
назва – Слов’янська партія) (1993, Донецьк), «Народна партія 
вкладників та соціального захисту» (2000, Луганськ), Партія «НАШ 
ДІМ УКРАЇНА» (2005, Алчевськ), Політична партія «Партія 
Козаків України» (2008, м. Донецьк), Політична партія «Партія 
Народний порядок» (2009, м. Донецьк), Політична партія «ДІТИ 
ВІЙНИ «НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» (2009, м. Слов’янськ), 
Політична партія «Твоя Україна» (2010, м. Донецьк), Політична 
партія «Партія Народна Платформа» (2013, м. Донецьк), Політична 
партія «Українська сила» (2014, м. Донецьк), Політична партія 
«ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК» (2014, м. Горлівка), Політична 
партія «Партія Європейських Демократів» (2014, м. Донецьк)) не 
                                                 

 Тимчасовими співголовами ГКУ були обрані: лідер «Руху за відродження 
Донбасу» О. Базилюк, народний депутат України В. Мещеряков та голова руху 
«Демократичний Донбас» М. Рагозін. До складу тимчасової робочої президії 
увійшли голова харківського відділення «Руху демократичних реформ» А. Вол-
ченко, голова громадської організації «Вибори 89» П. Хаймович, голова «Інтер-
руху Донбасу» Д. Корнілов, один з лідерів «Громадянського форуму України»  
О. Лузан і отаман Донських козаків В. Карабулін. 

 Варто наголосити, що будь-яка інформація про партії, створені після другої 
половини 2012 р. (за винятком сайту Мін’юсту, де вказані назва партії і дата 
реєстрації та прізвище керівника) відсутня. Власне, складається враження, що 
Державна реєстраційна служба України ставить за мету зареєструвати якомога 
більше політичних партій, жодним чином не переймаючись їхніми програмами, 
метою, ідеологією, статутами та особистостями керівників. Наприклад: під номер 
194 у розділі «Політичні партії» Державної реєстраційної служби України 
розміщена Політична партія «Ми Маємо Мету» (2013, м. Київ), яка суттєво 
вирізняється з-поміж інших партій. По-перше, тим, що це «дитя» російської 
фінансової піраміди МММ, а по-друге, очільником її є Д. Пушилін – 
«український терорист, зрадник Батьківщини, один із лідерів організації 
«Донецька народна республіка», яка веде терористичну діяльність на Сході 
України». Постає питання – як таке може бути. Людина, яка воює проти України, 
на офіційному сайті Міністерства юстиції України числиться як керівник партії. І, 
до речі, це не поодинокий випадок. Така сама ситуація з очільником 
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мали жодного впливу на населення регіону, про більшість з них, а 
також про їхню діяльність ніхто не знав. Щоправда, за винятком 
Слов’янської партії, яка намагалася брати участь у виборчих 
кампаніях. Зазначимо ще одну особливість – переважна більшість 
партій, які створювалися на теренах Донбаського регіону, зазвичай 
містили у назвах ідентитет «Україна» і згідно з логікою мали б 
утверджувати національні цінності.  

Однак у реальності домінували гасла, які пропонувала 
ПАРТІЯ РЕГІОНІВ. Досить красномовно це можна було відсте-
жити під час передвиборчої кампанії 2012 р., яка була поділена на 
чотири хвилі. Перша хвиля (червень 2012 р.) пройшла під гаслом 
«Хаос преодолён. Стабильность достигнута!». Головні тези цієї 
хвилі – нова соціальна політика, ЄВРО –2012 та мовна політика. 
Друга хвиля (липень – серпень). Головний пріоритет агітації – нові 
соціальні ініціативи В. Януковича. Серед них: «подолати руйнівні 
наслідки помаранчевого «правління» та забезпечити економічну 
стабільність, низьку інфляцію, зростання показників ВВП та 
промислового виробництва» [23]. Гасла другої хвилі: «Мы хотим 
говорить на родном языке», «Верим в себя – гордимся Украиной», 
«Честные выборы – стабильность в стране». Третя хвиля кампанії 
(вересень – 28 жовтня) пройшла під гаслом «Результаты достойны 
доверия!». Головна мета четвертої хвилі – викликати у виборців 
довіру до отриманих результатів – «Честные выборы – демокра-
тическая власть», «Выбор народа – стабильность и благополучие». 
Ці гасла мали найдієвішу підтримку і високі показники в Дон-
баському регіоні, однак практично не відбулося залучення нових 
виборців, а тільки активізація лояльних. Це при тому, що ПАРТІЯ 
РЕГІОНІВ, здобувши перемогу, отримала 72 мандати і 30 % 
голосів виборців [20]. Однак найбільш вражаючі результати були 
на місцевих виборах 2010 р., на яких ПАРТІЯ РЕГІОНІВ здобула в 
Донецькій обласній раді 166 зі 180 мандатів. Очільники усіх 
обласних, міських, районних та навіть сільських рад були членами 

                                                                                                           
ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМУНІСТИЧНА МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКА 
ПАРТІЯ УКРАЇНИ» (2013, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь) Л. Гра-
чем, який переїхав до РФ. (Див. детальн: Державна реєстраційна служба України 
http://www.drsu.gov.ua/show/202)  
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ПАРТІЇ РЕГІОНІВ. Тобто, були підстави стверджувати, що 
ПАРТІЯ РЕГІОНІВ утвердилася по всій країні впевнено і надовго 
як «партія влади». 

Проте ще в червні 2011 р. прогнозувалося, що «втримати 
Крим і Донбас у складі України у разі відсторонення від влади 
нинішнього режиму просто не вдасться, якщо політики відпо-
відного ґатунку захочуть вивести ці регіони зі складу Української 
держави до «русского мира». Інструментів для такого втримання 
немає: армія розвалена, а МВС та СБУ повністю контролюють 
«донецькі» (не лише на вищому рівні, а й на рівні середніх та 
нижніх ланок – не випадково начальниками райвідділів міліції, на 
полковницькі посади майже по всій країні розіслані недавні старші 
лейтенанти з Донбасу) [24]. Силові структури країни очолювали 
російські громадяни або симпатики Росії. На території Донецького 
регіону домінували російські телеканали, які були джерелом 
політичних новин для 78 % жителів Сходу та Півдня України 
(відповідно до опитування з 8 по 18 лютого 2014 р.) [25]. «Адже 
після потужної інформаційної (чи то пак, дезінформаційної) «арт-
підготовки» ситуація була представлена як «утиски етнічної 
меншини з боку озвірілих націоналістів» [24]. Зазначимо також, 
що понад 60% телеглядачів політичних новин телеканалів «Інтер» 
та «Україна» були жителі Півдня та Сходу і лише 10–15% – жителі 
Заходу. Найпоказовішим свідченням подвійної свідомості донеч-
чан було їхнє ставлення до мітингів під час подій листопада  
2013 р. – лютого 2014 р.: одні й ті самі люди схвалювали і 
проросійські, і проукраїнські протести. 

Політична ситуація в країні: втеча Президента, окупація Росією 
Криму, сепаратистські заворушення на Донбасі, початок антитеро-
ристичної операції і переростання її в російсько-українську війну та 
кадрові зміни в регіоні не вплинули на партійний склад органів 
місцевого самоврядування Донеччини. Абсолютна більшість поса-
довців у містах та районах регіону залишалися членами ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ. Резонансних заяв про вихід з партії чи переформатуван-
ня депутатського корпусу не було зафіксовано. Так, усі без винятку 
16 голів районних рад у Донецькій області були членами ПАРТІЇ 
РЕГІОНІВ. У 28 містах обласного значення Донеччини 24 мери 
належали до ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, 2 – позапартійні (м. Горлівка та 
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Дебальцеве), у м. Кіровське та Сніжне секретарі відповідних рад, 
члени ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, виконували повноваження міських голів. 
У радах міст обласного значення ПАРТІЯ РЕГІОНІВ мала більшість 
депутатських мандатів, а усі без винятку секретарі цих рад були 
членами цієї політичної сили [26]. 

Загроза агресії з боку Російської Федерації, сепаратистські та 
проросійські виступи в Донецькій області на початку 2014 р. 
сприяли створенню нових громадських рухів у регіоні. З одного 
боку, значно підвищилася активність мешканців регіону, які 
виступали за єдність та територіальну цілісність України. Громад-
ські організації та окремі громадяни об’єднувалися у різноманітні 
коаліції та проводили інформаційно-просвітницькі кампанії. 
Зокрема, 14 березня 2014 р. було створено Координаційний 
комітет патріотичних сил Донбасу, до складу якого увійшли 
представники громадських організацій та місцевих організацій 
політичних партій. Учасники Комітету виступають проти сцена-
ріїв розколу країни, закликають до збереження миру в регіоні та 
припинення насилля з боку сепаратистських угруповань. Також 
було заявлено про створення «Самооборони Донецька», активісти 
якої виступають за єдність України та забезпечення громадського 
порядку на вулицях регіону. З іншого боку, в Донецькій області 
з’явилася низка проросійських та сепаратистських рухів 
(«Восточный фронт», «Патриотические силы Донбасса» (сайт: 
http://patriot.donetsk.ua/cgi-bin/p-s/m1.cgi), «Народное ополчение 
Донбасса» та інші). Ці організації не мали єдиної політичної 
програми та висували різні вимоги: від децентралізації державної 
влади до відокремлення Донецької області від України. Частина 
активістів проросійського та сепаратистського рухів виявляли 
готовність до незаконних дій, що проявилося у захопленні адміні-
стративних будівель, нападах на політичних опонентів та бло-
куванні військових частин [26]. Третина донеччан у квітні 2014 р. 
хотіла, щоб Донбас відокремився від України. Така сама частина 
воліла жити в єдиній унітарній країні, де регіонам були б надані 
широкі економічні та податкові повноваження. Майже 19% були 
проти будь-яких змін в устрої. Згідно з підготовленою органі-
зацією «Інформаційний опір» інфографіцією найвищий рівень 
загрози екстремізму існував станом на квітень 2014 р. в Донецькій 
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області – 8 балів з 10, в Луганській – 6 балів [27]. Український 
патріот у травні 2015 р. написав: «9 березня 2014 року було 
смертельно понівечено мій український Луганськ. Після того 
святкового сонячного дня бути українцем у місті стало вже небез-
печно. Демонструвати публічно свою проукраїнську громадянську 
позицію після того наважувалися лише окремі хлопці-луганці, які 
згодом були покалічені або навіть убиті, якщо не покинули своє 
зраджене владою місто до травня того року» [28]. 

«Маркер» належності до регіональної спільноти сприяє успіху 
регіональних лідерів. Натомість, у Донецькому регіоні регіональні 
лідери, насамперед найвпливовіші олігархи, здійснювали практично 
всі кадрові призначення в області, утримували партійні осередки, 
контролювали діяльність органів місцевого самоврядування, фінан-
сували проведення виборчих кампаній, маючи суттєвий вплив на 
ситуацію в країні. Екс-голова Донецької обласної державної 
адміністрації, український підприємець, голова ради директорів 
компанії «Індустріальний союз Донбасу» С. Тарута, ідентифікуючи 
себе як російськомовного громадянина України, мешканця Донбасу, 
в якому тече як українська, так і російська кров, закликав «усіх, 
кому дорога Україна і її майбутнє, кожного, в кого серце розри-
вається від сьогоднішніх новин, консолідувати зусилля для збере-
ження цілісності нашої держави» [29]. «Українські бізнесмени, 
громадяни, політики – сьогодні час об’єднуватися! Сьогодні ми всі – 
українці. Всі під одним, нашим національним прапором. Не час 
зводити рахунки один з одним. Як жити великою родиною далі – 
розберемося потім. Сьогодні потрібно захищати свою країну – всіма 
силами, які в нас є. Тому що без об’єднання сил зараз потім нас 
може і не бути» [29]. Однак уже у вересні 2014 р. виступив за 
прискорення процесу децентралізації влади в Україні та запро-
понував провести експеримент з передачі повноважень на місця на 
Донеччині та Луганщині з 1 січня 2015 року [30]. Підприємець  
Р. Ахметов закликав «усіх співгромадян до об’єднання заради 
цілісної і неподільної України» [31]. «Наша сила – в згуртованості 
бізнесу, влади і суспільства» [31]. Власне, і в одного, і в другого 
олігарха на першому місці – бізнес, потім – влада, і лише тоді – 
суспільство, на яке вони мали і усе ще мають величезний вплив, 
насамперед через засоби комунікації й інформації. 
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Власником переважної частини медіа-ринку Донецької 
області є Р. Ахметов, наявний також значний сегмент комунальних 
ЗМІ та випусків загальнонаціональних видань. Популярністю 
завжди користувалися російські газети, адаптовані для української 
аудиторії (зареєстровані як українські): «Известия в Украине», 
«Комсомольская правда в Украине» в Донецьку виходили як 
«Известия в Донбассе, «Комосмольская правда в Донбассе» [11].  

ТРК «Донбас» (потенційна аудиторія – 6,5 млн), яка 
належить ТОВ «Медіа-група Україна» Р. Ахметова, здійснює 
мовлення в ефірі Донецької і Луганської областей та присутня в 
кабельних мережах Запоріжжя та Дніпропетровська. У телевізій-
ному сегменті області також потужно представлена ТРК 
«ЮНІОН», генеральним директором якої була депутат обласної 
ради від ПАРІЇ РЕГІОНІВ Н. Захарченко. Серед громадських 
медіа-проектів, які не належать до партійних та економічних груп 
впливу, найбільшою популярністю користувалися Інтернет-
портали «Новини Донбасу» (novosti.dn.ua), «Остро» (ostro.org), 
Портал неполітичних новин (ngo.donetsk.ua) [26]. З початком 
подій осені 2013 р. більшість ЗМІ Донецької області займали 
провладну позицію, нерідко вдаючись до відвертих інформа-
ційних маніпуляцій. Винятком із цього правила були незалежні 
Інтернет-портали. Після зміни влади в країні структура медіа-
ринку не змінилася, але інформаційний контент став більш 
зваженим [26]. З початку війни на Сході жоден випуск новин на 
ТРК «Україна» не пройшов без сюжету про діяльність «Фонду 
Рената Ахметова». 

Самопроголошені фейкові республіки «ДНР» і «ЛНР» почали 
формувати свій медійний простір для зомбування донеччан, 
насамперед, десятки російських ТВ, а також телеканали терористів 
«Оплот», «Новоросія», «Донецька республіка», при повній забороні 
українських ЗМІ. 19 січня 2015 р. в Донецьку вийшов перший номер 
газети «Мирный Донбасс», який позиціонувався як «символ новой 
власти и новой жизни». Засновниками цієї газети, згідно з вихід-
ними даними, є «парламенти» «ДНР» і «ЛНР», а зареєстрована вона 
«Міністерством інформації і масових комунікацій ДНР» [32]. Газета 
містить низку статей з досить неоднозначними назвами та змістом: 
«Донбасс для России – это Куликово поле 21-го века», «Донецкий 
бизнес готов к сотрудничеству с властью» та «В школах ЛНР 
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появятся новые предметы». У статті сепаратиста, керівника 
«Патріотичних сил Донбасу» О. Ходаковського «Донбасс для 
России – это Куликово поле 21-го века» йдеться про те, що «война 
между Россией и Америкой, о которой так много говорят, уже 
началась. И происходит она на Донбассе» [33]. У статті єпископа 
Новоазовського Варсонофія Донецької єпархії «Наш народ 
проходит великие испытания» зазначалося, що «идёт братоубий-
ственная война» і що «… народ Донбасса, руководимый Законом 
Божим, проходит испытания с честью, нравственно очищаясь и 
укрепляясь» [33]. Власне, ЗМІ формують ідентичність людей, що 
залишилися на Донбасі, і пов’язана ця ідентичність з «ЛНР» та 
«ДНР», «тому що минуло вже достатньо часу, щоб люди встигли 
протиставити себе Україні». «Їх ідентичність ще сильніша, ніж за 
мирних часів ідентичність жителів Донбасу». Для них Україна – це 
узагальнений «інший», який цю ідентичність укріплює, з нею 
пов’язані певні стереотипи, які формуються як на місці, так і з 
подачі російських ЗМІ [10]. 

Концептуалізація суперечностей ідентичностей дала змогу 
збагнути суть проблеми конфліктів на ґрунті поляризованих 
ідентичностей. Проблеми з ідентичністю на Донбасі були завжди, 
вони у регіоні передаються з покоління в покоління. Домінантною 
рисою упродовж десятиліть і надалі залишається депресивний 
характер регіону й нерозв’язаність багатьох важливих проблем. 
Серед них варто виділити: рефлекс території, регіональні 
особливості, регіональна поляризація, культурні метаморфози, 
проросійська пропаганда, «русский мир», територіальні розколи, 
відмінність не тільки в різному баченні повсякденності, але й у 
баченні минулого, сьогодення та майбутнього, регіональна біпо-
лярність в оцінках минулого, ціннісних пріоритетів. Щоб перефор-
матувати Донбас ментально, треба насамперед переформатувати 
його економічно. Суперечності, закладені в донецьку регіональну 
ідентичність, спрацювали несподіваним руйнівним способом.  
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СУПЕРЕЧНОСТІ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ  
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ  

 
Марія Кармазіна 

 
СУПЕРЕЧНОСТІ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ  

У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ:  
ПІДСТАВИ, ПРОЯВИ, РИЗИКИ 

 
У статті обстоюється думка, що суперечності ідентич-

ностей у сучасній Україні своїм корінням сягають попередніх 
століть, базуються на найрізноманітніших чинниках (історичних, 
політичних, соціокультурних та ін.), підживлюються міфами, 
ідеологіями, пропагандою, політичними рішеннями тощо. Комбі-
нація ідентитетів у кожному випадку приводить до своєрідних 
проявів ідентичності. Політика зумовлює той чи інший ступінь 
гостроти суперечностей.  

Ключові слова: суперечності ідентичностей, соціальні й 
політичні ідентичності, політика ідентичностей.  

Mariia Karmazina. Contradictions of identities in modern 
Ukraine: grounds, manifestations, risks 

The article advocates the idea that contradictions of identities in 
modern Ukraine are based on experience of the previous centuries and 
various factors (historical, political, social, cultural, etc.), in particular 
they are fueled by myths, ideologies, propaganda, political decisions 
and so on. The combination of identity markers in each case leads to 
peculiar identity manifestations. Politics cause one or another level of 
the contradictions sharpness. 

Key words: contradictions of identities, social and political 
identities, identity policy. 

 
Суперечності ідентичностей є феноменом, підставою для 

виникнення якого можуть слугувати найрізноманітніші чинники 
(геополітичні, історичні, економічні, культурні, релігійні та ін.), 
способи/масштаби думання (характерні для традиційного чи, 
приміром, постінформаційного суспільства), світоглядні настанови 



 

 145

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

(наприклад, щодо єдності «землі і політики» у дусі К. Ґаусхофера 
чи гітлерівської доктрини «життєвого простору» і путінського 
«русского мира» та ін.), оптика візій (здатна «вихопити» плане-
тарні, регіональні процеси чи налаштована виключно на рівень 
держави, регіону, міста, окремого соціуму, групи чи індивіда), 
спектр яких функціонує водночас і які по-своєму спрацьовують у 
момент самоідентифікації чи в ході процесу ідентифікації (явищ, 
процесів, феноменів).  

Самоідентичність мешканців України формувалася/форму-
ється, найперше, у взаємодії з оточуючим середовищем і під його 
тиском. Упродовж століть середовище характеризувалося наявністю 
у ньому ідентифікатора (авторитарного правителя і держави, яка 
панувала над українськими територіями), який оцінював і позначав 
«свій» простір, керуючись виключно власними інтересами. Тож 
особливості політичного процесу на території України впродовж 
ХVІ–ХVІІІ століття (точніше – політичні колізії початку Нового 
часу й подальших періодів) були своєрідною «точкою відліку» для 
постання нових міфів, для діяльності правителя/ідентифікатора, 
який, загарбуючи землі і пишучи «історію переможця», не тільки 
вдавався до насаджування власного кута зору на події, що мали 
місце, але й фактично узурпував право ідентифікувати загарбані 
землі та їхніх мешканців, препаруючи не лише етнічну тожсамість, 
але й релігію й віру, узурпуючи право надання чи позбавлення пра-
ва проживання у тих чи інших регіонах. З низки явищ і феноменів, 
що постали саме у ХVІ–ХVІІІ століттях (козацтво, Берестейська 
унія, міф «переяславського возз’єднання двох братніх народів», 
поділ України на Лівобережну і Правобережну в часи Руїни, 
«Новоросія», «Україна як польські креси», поляки-культуртрегери, 
Хмельниччина, гайдамаччина, «смуга єврейської осілості» та ін.), 
одні до сьогодні – своєрідні «маркери стійкості» українства, інші – 
«родимі плями» залежного минулого, які заявляють про себе на 
початку ХХІ століття. Не переобтяжений демократичними цін-
ностями сучасний ідентифікатор, як і його фінансова, ідеолого-
інтерпретаторська та ін. обслуга, завданнями якої є підтримка 
діяльності «ідентифікаційних механізмів», у ході обстоювання і 
здійснення імперської політики ідентифікації послуговується 
міфами, коріння яких заглиблене саме в події ХVІ–ХVІІІ століття 
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(див., наприклад, про міф «прогресивності імперій» [1]): міф слугує 
своєрідним ідентитетом для «перепозначення» територій на 
сучасному розвитку людської цивілізації.  

Окрему увагу варто звернути і на той момент, що друга 
половина ХVІІ – ХVІІІ століття – період, який увійшов в історію 
людської цивілізації як Просвітництво. Просвітництво мало чітко 
виражений антифеодальний, антиабсолютистський і свободолюб-
ний характер. Змінивши «оптику бачення» Європи, Просвітництво 
устами Вольтера проголосило, що «Україна завжди палко 
прагнула свободи» («Історія Карла ХІІ», 1730). Наголошуючи цей 
факт, Л. Вульф зазначив: «Зацікавлення Вольтера Україною було 
лише однією з багатьох ниток складної і посиленої уваги 
Просвітництва до східних земель і народів Європи – уваги, яка, 
врешті-решт, виллється у «винайдення» Східної Європи», «геогра-
фічним наріжним каменем для інтелектуального конструювання» 
якої у Вольтера стала Україна [2]. Тобто у ХVІІІ столітті Україна 
була ідентифікована і внесена на ментальну карту європейців. 

 ХІХ століття відзначилося постанням цілої низки інших 
феноменів: 

– Російська імперія, розглядаючи українські землі як свою 
окраїну, почала культивувати ідею Малоросії й, відповідно, 
малоросійську ідентичність у мешканців України; 

– для поляків Україна залишалася лише «польськими кре-
сами». Утім, у польському середовищі все ж з’явилися ті, кого 
ідентифікували «поляками української культури». Тих, які, демон-
струючи свою українськість (у добу польського романтизму), дією 
і словом (у межах балагульства, пуризму, козакофільства) заявляли 
про своє українофільство. Надалі, у 60-х роках XIX ст., поляки-
хлопомани (В. Антонович, Т. Рильський, Б. Познанський та ін.), 
розірвавши зі шляхетською верствою, з якої походили, проголо-
шували про своє служіння українському люду, чи, навпаки, не 
декласуючись (як В. Липинський), шукали підстав для морального 
виправдання права громадянства на українській землі і заявляли 
про необхідність політичного служіння Україні;  

– самі ж українці «між польським молотом і російським 
ковадлом» на рівні селянства ідентифікували себе примітивно 
«тутешніми», чи «вродженими русинами», але за національністю – 
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угорцями, поляками, росіянами тощо (див. про це детальніше:  
[3, с.98–99, 102]). Інтелектуали в Україні впродовж ХІХ століття 
пройшли шлях, своєрідними щаблями на якому було україно-
знавство – українофільство – українство [3, с.92–190]; 

– ідентитетами «своєї» нації українські інтелектуали назвали 
власну назву етносу, власну територію, спільну пам’ять, спільних 
предків, осібний родовід, осібну культуру, солідарність, віру і 
релігію та ін.;  

– ті, чиє мислення виходило за межі не тільки своїх держав-
імперій (у минулому чи на конкретний політичний момент), але й 
за межі континентів, пропонували людству власні сценарії роз-
витку і набір своїх поглядів на народи/ нації і, зокрема, – 
специфічним чином обстоювали їх ціннісну ідентифікацію 
(історичні і неісторичні народи – Г.-В. Ф. Гегель; революційні і 
контрреволюційні нації – К. Маркс, Ф. Енгельс), обмірковували 
інструменти своєрідного «перепозначення» ідентичностей – за 
допомогою пролетарської революції (Гегель, Маркс);  

– ХІХ століття засвідчило появу в Європі і тих, чий кут зору 
виявився спроможним виявити серед європейців не спрощені 
«структури» (історичні–неісторичні, революційні–контрреволю-
ційні), але складну диференційовану цілісність. Так, Ф. Науманн 
(1860 – 1919) був здатним розгледіти серед європейських народів 
українців (рутенців) й ідентифікувати їх як окремий народ (поряд 
із румунами, болгарами, фінами, литовцями, поляками).  

Таким чином, уже ХІХ століття чітко віддзеркалило: 
а) наявність проблеми полісуб’єктності процесу ідентифікації: 

наявність різного роду ідентифікатора(рів) й особистості, яка 
прагне самоідентифікації; 

б) суть процесу ідентифікації/ідентифікаторства – через кому-
нікацію зі «своїми» і «чужими», підставою для розрізнення яких 
ставала мова, етнічність/національність, віра, історичне минуле 
(пам’ять про нього), співжиття на одній території і «обмін 
культурами» тощо; 

в) відмінність способів самоідентифікації представників 
традиційного українського селянського соціуму й інтелектуальної 
української еліти, яка, аналізуючи ситуацію й усвідомлюючи своє 
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«невідродне росіянство» (як І. Франко), робила вибір й свідомо 
плекала своє українство; 

г) особливості «ідентифікаційних теорій», що поставали на 
основі специфічного аналізу як європейських, так й інших народів 
планети, і, власне, політики ідентифікації в українських землях 
сусідів – поляків і росіян, яка здійснювалася у руслі імперсько-
загарбницької традиції, спираючись на міфи й застосовуючи на 
практиці асиміляторський інструментарій; 

д) українці в «глобальних концепціях» і у прогнозах щодо 
подальшого розвитку людства виступали переважно об’єктом 
політико-історичного процесу, і лише зрідка йшлося про їхні права 
як однієї з повноцінних націй.  

ХІХ – початок ХХ століття залишило цілу низку «відчуттів» 
етнічних українців щодо себе самих і «своєї» землі: земля страху 
(М. Гоголь), наша Україна (Т. Шевченко), Україна як перехідний 
член від Росії до Південно-Східної Європи (М. Драгоманов), 
Україна між Росією і Польщею (Б. Грінченко, І. Франко,  
М. Міхновський, Т. Зіньківський) або – між Сходом і Заходом 
(В. Липинський), Україна – країна границь (С. Рудницький).  

ХХ століття засвідчило розширення підстав для ідентифікації й 
ускладнення спектра ідентитетів, серед яких на чільне місце вийшли 
ідеології (найперше, нацистська, комуністична, ліберальна, консер-
вативна тощо), нації, імперська належність (ідентитет базувався на 
факті перебування українських земель у складі двох імперій). 
Наслідком чого став, з одного боку, бурхливий процес державо-
творення (про що свідчило різке кількісне зростання наприкінці ХХ 
століття, приміром, членів ООН); з іншого – війни (зокрема, Перша й 
Друга світові, громадянські), революції й перевороти як наслідки 
вироблення і втілення різноманітних геополітичних стратегій і 
безпосередніх політичних рішень і дій (переконлива ілюстрація/ 
аргумент – нові системи розмежувань «себе» від «чужих»: Берлінська 
стіна, «забор» між Ізраїлем і Палестиною, США і Мексикою тощо).  

Саме після більшовицького перевороту в Росії (коли 
більшовики «ідентифікували» за допомогою «вірних ленінців», 
«пролетарської диктатури», «комбідів», «Донецько-Криворізької 
республіки», «куркулів», «робітників, селян і робітничо-селянської 
інтелігенції», «українських буржуазних націоналістів», «ворогів 
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народу», «трудящих», «совєтського народу» і т. п.) М. Вебер 
(1864–1920) першим серед західних європейців озвучив ідею 
створення незалежної України, вказавши, що: «Я… за створення 
польської, малоруської, литовської, латиської автономних націо-
нальних держав». Ідею української незалежності обстоював 
англієць Р. Сетон-Вотсон (1879–1951). Про вагу України в 
геополітиці Європи після Першої світової війни заговорив швед  
Р. Челлен (1964–1922), при цьому вказавши на гальмівний чинник 
розвитку України – Росію.  

У рік початку Другої світової війни А. Шмідт (1870 – 1940) 
видав книгу за назвою «Україна. Країна майбутнього» (1939, 
Берлін), в якій зауважив, що «кожен українець має усвідомити, що 
держава утвориться тільки власними руками».  

Тобто ідентитети «Україна», «українець», «суверенна дер-
жавність» у ХХ столітті були сприйняті і почали культивуватися 
в європейському інтелектуальному просторі. Совєтський же 
ідентифікатор, допустивши існування УССР в контексті СССР і 
«совєтського народу», різними способами унеможливлював 
українську інтелектуальну (від М. Грушевського, С. Рудниць-
кого, «боротьбистів», націонал-комуністів, ідеологів ОУН і УПА, 
П. Шелеста, Л. Лук’яненка, І. Дзюби та ін.) й політичну 
альтернативу.  

Постання незалежної України підштовхнуло до переосмислен-
ня ідентитетів на різних рівнях: від глобального до регіонального і 
локальних. Зрозуміло, що це не відбувалося «з чистого аркуша»: 
попередні політичні (політизовані) і геополітичні «переконання»–
стратегії й бажання, глибоко вкорінені у свідомості управлінської і 
фінансової еліти найбільш розвинених держав світу, як і політико-
економічної, інтелектуальної та ін. еліти України, розмаїті цінності 
минулого і виклики з майбутнього для населення планети, Європи, 
України як держави загалом і її регіонів зокрема, стали підставою 
для численних розмежувальних ліній як у світовому просторі і 
часі, так і підставою розламів на політичному, соціальному, свідо-
місному рівнях у межах Української держави. «Минуле» є 
підставою для численних нових (у тому числі й геополітичних) 
конструктів, в яких Україна ідентифікувалася/ідентифікується без-
посередньо чи опосередковано. Тобто на «ідентифікуюче питання» 
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«який ти?» наприкінці ХХ століття із вуст Зб. Бжезінського 
прозвучало: Україна – «геополітична вісь», а С. Гантінгтон ствер-
жував, що «Європа закінчується там, де закінчується західне 
християнство і починається іслам і православіє», що Україна – 
«розколота» країна. Тобто ідентитетом, в одному випадку, висту-
пали роль і місце України в геополітичному просторі, в іншому – 
релігія, яка слугує своєрідним «консервантом» ідентичності.  

Варіативність ідентитетів у нинішніх геополітичних проектах 
нескінченна. Тому, наприклад, православ’я у поєднанні з особли-
востями вживання мов в Україні породило ілюзію/політику «рус-
ского мира». Російська націоналістична, шовіністична свідомість 
відродила «проект «Новоросія» і породила «Кримнаш», а також 
терористичні організації «ДНР» і «ЛНР».  

Сучасна польська інтелектуальна еліта пропонує свої погляди 
на Україну: в одних випадках, добачаючи на українських теренах 
позитивні зміни, як це було у випадку Р. Капусцінського, книга 
якого «Імперія» побачила світ ще 1993 року, в інших – «брудна й 
смердюча», як твердив журналіст З. Щерек у своїй книзі «Прийде 
Мордор і нас з’їсть, або Таємна історія слов’ян», видрукуваній у 
2013 р. і написаній у стилі гонзо. 

Найвідомішими зразками ідентифікації України початку ХХІ 
століття стали «Україна – не Росія» (Л. Кучма) і «Україна – це 
Європа» (як стверджували учасники Революції Гідності). Такі 
твердження були реакцією на полярні твердження-орієнтири, 
привнесені ззовні в український інформаційний простір і підхоплені 
й поширювані частиною еліти, наслідком чого було постання в 
теорії чи на практиці СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП чи, наприклад, погляд на 
Україну як на «креси і Дике поле» [4], як «відрізані кінцівки ІІ Речі 
Посполитої» [5], як місце, де «Захід стає Сходом» [6] та ін. Іноді 
ідентифікатор, по-своєму позначаючи оточуючий світ, намагається 
таким способом приховати свої вади, свої комплекси, про що 
відверто сказав З. Щерек, відзначаючи інфантилізм поляків: «…У 
стереотипі усіх інших польських сусідів (чехів, німців) Польща – це 
периферійна країна, забита дошками глуха глибинка, діра, про-
вінція. Україна з черги – це єдина у Європі країна, щодо якої поляки 
можуть вдавати кращих, вищих, цивілізаційно та економічно більш 
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розвинених. І поляки це шкірою відчувають... І тому вони їздять в 
Україну, щоб компенсувати ті травми, яких зазнають на Заході» [7]. 

Кладучи в основу ідентифікаційної матриці країни найріз-
номанітніші чинники, ідентифікатори не оминають і «релігійно-
географічний регіон». При цьому, наприклад, виділяють такі 
регіони, як [8]:  

– Волинський (Волинська, Рівненська, північ Тернопільської 
області), де домінує православ’я (УПЦ (МП), УПЦ (КП)); 

– Галицький (Львівська, Івано-Франківська, частина Тернопіль-
ської області), для якого характерним є «цілковите переважання 
католицизму, особливо греко-католицизму», а серед православних 
церков найбільший вплив мають УАПЦ і УПЦ (КП); 

– Закарпатський (УПЦ (МП), УГКЦ, Римсько-католицька 
церква, Свідки Єгови, реформатори); 

– Подільсько-Буковинський (Хмельницька, Вінницька Черні-
вецька області), де переважають УПЦ (МП) і УПЦ (КП);  

– Центральний (Київська, Житомирська, Чернігівська, 
Сумська, Полтавська, Черкаська, Кіровоградська області), у якому 
також переважає православ’я УПЦ (МП) і УПЦ (КП);  

– Південно-Східний (Харківська, Дніпропетровська, Запо-
різька, Донецька, Луганська області), у якому домінує УПЦ (МП); 

– Південний (Одеська, Херсонська, Миколаївська області та 
АР Крим), де переважає УПЦ (МП). 

Дослідники говорять про «дві України» [9], «три» [10], 
«чотири» [11], «п’ять» [12] чи «двадцять дві» [13], порівнюючи 
політичні орієнтири, соціокультурні умови життя мешканців тих 
чи інших регіонів держави та ін. 

Прикметним є наявність варіативності поглядів не лише на 
ідентичність регіонів, але й на те чи інше місто, яскравою 
ілюстрацією чого можуть слугувати виокремлювані ідентифіка-
торами «акценти Львова»: Львів – закінчення/початок Європи, 
польське, єврейське чи українське місто [14], що віддзеркалюється, 
з-поміж іншого, у трансформації його топоніму: Лемберг, Леопо-
ліс, Львув, Львов, Львів. Але навіть аналіз зміни топоніму в кон-
тексті політичного процесу й інтерпретаціях численних дискурсів 
буде недостатнім для аналізу ідентичностей міста, виявлення 
наявних у місті кордонів, що пролягають між ідентичностями. 
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Недарма ж уродженець Галичини Й. Рот (1894–1939) писав: 
«Потрібна велика самовпевненість, аби взяла хіть описувати міста. 
Міста мають безліч облич, силу примх, тисячу напрямів, розмаїття 
цілей, страшні таємниці, кумедні секрети. Міста багато прихо-
вують і багато відкривають, кожне з них – то цілісність, кожне – 
багатогранність, кожному відпущено часу більше, ніж 
журналістові, аніж людині, аніж групі, аніж нації».  

Місто, регіон, держава – своєрідне перехрестя минулого й 
сучасності, відбиток процесів ідентифікації й самоідентифікації, 
продукт політики і певної спонтанності, згусток ідентичностей, які 
витворювалися часто-густо у стані «вимушеної кооперації», що 
призводило до постання таких феноменів, як вдавана ідентичність, 
криза ідентичності, суперечності ідентичності, масова патологія 
ідентичності та ін. Такі явища виникають, не в останню чергу, 
внаслідок реалізації державою (чи місцевим політичним режимом) 
політики ідентичностей. Утім, крім держави й локальних режимів, 
у процесі відтворення–формування–насаджування ідентичностей 
активну позицію займають політичні сили (іноді – радикально 
налаштовані), різноманітні інститути громадянського суспільства 
(громадські організації, релігійні інститути тощо), зрештою, сам 
індивід, що балансує між знанням і незнанням, потрапляє в пастки 
ірраціонального, в епіцентр пропаганди, інших інформаційних 
впливів, пристосовуючи свою ідентичність до середовища, у 
якому потрібно або просто вижити, або розвиватися і само-
реалізуватися тощо.  

Ідентичність (регіональна, етнічна/національна, гендерна, 
сексуальна, фамільна, вікова, статусно-професійна, культурна, 
політична) має багато зрізів, які є наслідком «особистого досвіду 
ідентичності», сформованого в конкретних соціокультурних 
умовах. Ці, останні, зумовлюють, приміром, брак освіти й знань, 
міграцію (добровільну чи насильницьку – внаслідок війни), появу 
«вимушених ідентичностей» (на захоплених «ДНР» і «ЛНР» 
українських територіях для тих, хто не «торгує ідентичністю» і має 
страх виходу за межі власної ідентичності, як, наприклад, шахтарі) 
і «легко сприйнятих» ідентичностей, слабко усвідомлюючи свою 
відповідальність, уникаючи самовідповідальності за події в 
регіоні, зрештою – кризу національних/етнічних ідентичностей. 
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Останнє по-своєму підтверджується існуванням «особистості поза 
національністю», що було доведено, приміром, результатами 
перепису населення в Україні 2001 року. Зрештою, умови під-
штовхують індивіда до мімікрії, яка допомагає, в одних випадках, 
просто вижити в оточуючому середовищі (приховування, примі-
ром, належності до ЛГБТ спільноти), в інших – самореалізуватися 
тощо. Тобто суспільство блокує індивіда і не дає йому шансів на 
самовираження, на пізнання себе, мінімізує індивідуальний 
простір свободи. Останній зазнає «стискування» тим більше, чим 
менш демократичне суспільство. В умовах браку свободи і демо-
кратії ідентифікатор прагне уніфікувати простір і його мешканців. 
Свободи вибору немає. Бракує самопрезентації. Ідентичності – 
залишаються невиявленими, латентними, що у кризові періоди 
розвитку соціуму/держави може призвести до своєрідного 
«ідентифікаційного вибуху», який проявляється у низці процесів і 
феноменів – від утворення нових держав, церков, рухів до 
постання нових політичних партій.  

В Україні такий «вибух» можна простежити на прикладі проце-
су створення політичних партій. Так, за даними Мін’юсту України, 
на кінець березня 2015 року в державі функціонувало 262 [15]. 
Показовим є те, що партії поспішали заявити про себе і свою полі-
тичну ідентичність (тобто впродовж року утворювалася найбільша 
їх кількість), коли відкривався «клапан свободи»: у 2005 р., за моїми 
підрахунками, було зареєстровано 24 політичні сили (для порівнян-
ня: у 2004 році – 8), у 2014 – 39 (у 2013 році – 6), за січень – червень 
2015 р. – зареєстровано вже 38 політичних сил. Назви деяких  
з-поміж останніх свідчать про нові свідомісні акценти їх 

                                                 
 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ РІШУЧИХ ГРОМАДЯН» (реєстраційний 

номер 298-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОЛІМП» (№297-п.п.), Політична партія 
«Патріотичний рух» (№296-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СОЦІАЛЬНА ПАРТІЯ 
УКРАЇНИ» (№295-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
«СИЛА ЄДНОСТІ» (№294-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КАПІТАЛІСТИЧНА 
ПАРТІЯ УКРАЇНИ» (293-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КОМАНДА СВЯТОСЛАВА 
СЕНЮТИ» (№292-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД» (291-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ» (290-п.п.), 
Політична партія «Український вибір» (№289-п.п.), Політична партія «ОБ’ЄДНАНІ 
ДЕМОКРАТИЧНІ СИЛИ УКРАЇНИ» (288-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВОЛЯ ТА 
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фундаторів (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ РІШУЧИХ ГРОМА-
ДЯН»), по-своєму характеризують суб’єктів-творців партії 
(ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СТУДЕНТСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ», 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «КАПІТАЛІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ», 
Політична партія «Офіцерський корпус», ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«ПРОСТИХ ЛЮДЕЙ»). Крім того, у назвах партій активно експлуа-
туються прикметники «український» (Політична партія «Україн-
ський вибір»), «патріотичний» (Політична партія «Патріотичний 
рух»), «національний» (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАЦІОНАЛЬНИЙ 
РУХ»), «народний» (ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
«НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ») тощо. Важливим моментом є те, що 
назви партій не завжди відповідають змісту її діяльності: партія 
може бути складовою корпорації, яка має антиукраїнську, анти-
громадську, антипатріотичну спрямованість, що маскується за 
«позитивною назвою» політичної сили. Тобто назва-ідентитет партії 
є досить своєрідним маркером політичної сили: він може не 
розкривати її справжньої політичної ідентичності. 

Нових вимірів набуває сьогодні і політика щодо національних 
ідентичностей. Початок ХХІ століття актуалізував для урядів і 

                                                                                                           
РОЗУМ» (№287-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ГРОМАДА І ЗАКОН (№286-п.п.), 
Політична партія «СЛАВА УКРАЇНІ» (285-п.п.), Політична партія «Незалежна 
політична платформа» (284-п.п.),ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГРОМАДСЬКИЙ РУХ 
«НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ» (283-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНИ (№282-п.п.), Політична партія «Партія національного відродження» (281-
п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СТУДЕНТСЬКА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» (280-п.п.), 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НОВА ДІЯ» (279-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАША 
ЗЕМЛЯ» (278-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «НАРОДНА ІНІЦІАТИВА» (277-п.п.), 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДОБРИЙ САМАРЯНИН» (276-п.п.), Політична партія 
«Альянс За Соціальну Справедливість» (275-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРАВО 
НАРОДУ» (274-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПЕРЕМОГА» (273-п.п.), ПОЛІТИЧНА 
ПАРТІЯ «ДРУЖБА» (272-п.п.), Політична Партія «ПЛАТФОРМА ІНІЦІАТИВ»  
(271-п.п.), Політична партія «Сила громад» (270-п.п.), Політична партія «Офіцерський 
корпус» (269-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «АЛЬТЕРНАТИВА» (268-п.п.), 
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ОБ’ЄДНАНА УКРАЇНА» (267-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ 
«ПОРУЧ» (266-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ГІДНІСТЬ» (265-п.п.), Політична партія 
«Партія гармонійного розвитку» (264-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПРОСТИХ 
ЛЮДЕЙ» (263-п.п.), ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» 
(262-п.п.), Політична партія «Народна трибуна» (261-п.п.). 
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експертів питання зникнення тієї чи іншої нації і, зокрема, 
титульної. Так, у 2009 році це питання порушувалося, зокрема, в 
ОАЄ [16]. У 2011 році у Білорусі главою держави була підтримана 
Національна програма демографічної безпеки країни на 2011 – 
2015 роки, яка передбачала стабілізацію чисельності населення 
країни на рівні 9,44 – 9,45 млн осіб [17]. У 2013 році на сторінках 
європейської преси ставилося питання швидкого зникнення маке-
донців [18]. У різного роду прогнозах йдеться про зникнення 
росіян (через 150 років) чи британців – через 220 років [19].  

Паралельно цій темі порушується інша – зникнення мов, які 
сприймаються як один із домінантних ідентитетів населення. 
Дані, представлені у останньому (2010) виданні ЮНЕСКО за 
назвою «Атлас мов світу під загрозою зникнення» [20], свідчать, 
що сьогодні у вразливому становищі опиняються мови не лише 
етносів, які деградували/деградують у кількісному відношенні (в 
Україні – караїмська, кримчацька, ногайська, кримсько-осман-
ська, кримськотатарська, тавро-румейська, урумська, німецько-
платська), але й титульних націй. На постсовєтському просторі 
до таких мов у «Атласі…» віднесено, приміром, білоруську. 
Своєрідним «мовним цвинтарем» було відзначено Росію, де 
зниклими на 2010 р. були 15 мов, з яких 5 зникли у 1990-ті – на 
початку ХХІ століття (для порівняння: у країнах ЄС – 3 мови, які 
зникли 1898, 1900,1960), а під загрозою зникнення чи як такі, що 
перебували у вразливому становищі (наприклад, у кавказькому 
регіоні, на Ставропіллі та у Краснодарському краї – аварська, 
адигейська, даргинська, інгуська, кабардино-черкеська, карача-
єво-балкарська, кумицька, лакська, лезгинська, осетинська та ін.), 
відзначено 112 мов. Що відбувається зі свідомістю індивіда, коли 
він втрачає мову? Що відбувається з народом? З людством, яке 
втрачає культурний пласт? Тобто втрата, приміром, аварської 
(внаслідок вимирання носіїв? їх асиміляції?) – це втрата для усіх 
тих, хто з дитинства пам’ятає рядки: «По-русски – «мама», по-
грузински – «нана», а по-аварски – ласкаво «баба»» Р. Гамзатова. 

Для російської влади-ідентифікатора зникнення/зміна мови 
індивідом (як правило, на користь російської) – шанс перефор-
матування «меж нації», від імені якої твориться історія і політика 
Російської Федерації. При тому не тільки в межах російських 
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кордонів, але й за ними. Акцент на мові і релігії (православній) як 
ідентитетах російськості став підґрунтям для постання міфу 
«русского мира», межі якого російська влада спробувала 
розширити і на територію України. Варто звернути увагу на те, що 
релігія і церква – інститути в механізмі ідентифікації, якими 
широко послуговувалося індустріальне суспільство. Намагання 
зберігати й підносити їхню роль в умовах постіндустріальних, 
постінформаційних тенденцій означає по-своєму «консервувати» 
ситуацію в державі, регіоні, гальмувати чи навіть блокувати 
розвиток і держави, і суспільства, й кожного окремого індивіда. 

The Washington Post опублікувала дані, які відобразили 
кількість етнічних росіян у країнах, що виникли на пост-
радянському просторі (див. Таблицю 1): 

Таблиця 1 
Етнічні росіяни в колишніх совєтських республіках (2015)* 

 

№ п.п. Країна 
% 

російського 
населення 

1. Російська Федерація 77,7 
2. Латвія 26,2 
3. Естонія 24,8 
4. Казахстан 23,7 
5. Україна 17,3 
6 Білорусь 8,3 
7.  Киргизія 7,7 

8. Литва 5,8 
9. Молдова 5,9 
10. Узбекистан 5,5 
11. Туркменістан 4 
12. Грузія 1,5 
13. Азербайджан 1,3 
14. Таджикистан 1,1 
15. Вірменія 0,5 

 
* Складено на снові: Де Путін ще може «захистити» росіян: кількість 

eтнічних росіян у складі колишніх радянських республік [інфографіка]. – 
https://twitter.com/infographics_ua/status/608623201481056257/photo/1  
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Етнічні росіяни на постсовєтських територіях – своєрідний 
ресурс: етнічність як ідентитет стає основою загарбницької 
політики Росії. Громадянська ідентичність етнічних росіян на 
пострадянському просторі входить у суперечність із етнічною. 
Такий громадянин не здатний жити у державі позанаціональній, 
цінності якої будуть суперечити «національному громадянину».  

Одним із проявів політики ідентичності є стан і особливості 
простору, в якому мешкає локальний соціум/індивід. Якщо 
подивитися на сучасну Україну, то сьогодні, приміром, постало 
питання перейменування 22 міст і 44 смт у зв’язку з тим, що їхні 
топоніми все ще є тими, що по-своєму консервують совєтське 
минуле. Прикметно, що у своєрідному рейтингу регіонів-претен-
дентів на перейменування (згідно із Законом «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тота-
літарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки») до трійки лідерів увійшли Донеччина, Луганщина, АР 
Крим (див. Таблицю 2). 

Таблиця 2 
Рейтинг регіонів, топоніми  

в яких підлягають перейменуванню* 
Міста СМТ 

№ 
п.п. 

Область/ 
регіон кіль-

кість
назви 

Кіль-
кість 

назви 
Усього

1. Донецька 8 Артемівськ, 
Артемове, 
Дзержинськ, 
Димитров, 
Кіровське, 
Торез, 

Комсомольське, 
Южнокомуна- 

рівськ 

12 Комсо-
мольський, 
Войковський, 
Войкове, 

Володарське, 
Кіровськ, 

Тельманове, 
Ленінське, 

Кірове, Карло-
Марксове, 
Красний 
Октябр, 

Пролетарське, 
Свердлове 

20 
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Продовження Табл. 2 
2. Луганська 4 Артемівськ, 

Кіровськ, 
Свердловськ, 
Петровське 

13 Енгельсове, 
Бірюкове, 

Дзержинський, 
Володарськ, 
Лютикове, 

Калінінський, 
Комісарівка, 
Комсомоль-
ський, Леніна, 
Ленінське, 
Пролетар-

ський, Фрунзе,
Червоно-
гвардійське 

17 

3. АР Крим   9 Куйбишеве, 
Кіровське, 
Красногвар-
дійське, 

Октябрське, 
Леніне, Комсо-

мольське, 
Совєтське, 
Совєтський, 
Орджонікідзе

9 

4. Дніпро-
петровська

3 Дніпро-
петровськ, 
Дніпродзер-
жинськ, 

Орджонікідзе 

3 Кіровське, 
Щорс, 

Брагинівка 

6 

5. Одеська 2 Іллічівськ, 
Котовськ 

2 Комінтернівсь-
ке, Фрунзівка 

4 

6. Кіро-
воградська

2 Кіровоград, 
Ульяновка 

1 Димитрове 3 

7. Херсонська 1 Цюрупинськ 1 Калінінське 2 
8. Полтавська 1 Комсомольськ   1 
9. Чернігів-

ська 
1 Щорс   1 

10. Житомир-
ська 

  1 Володарськ-
Волинський 

1 
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Продовження Табл. 2 
11. Запорізька   1 Куйбишеве 1 
12. Харківська   1 Комсо-

мольське 
1 

 Всього 22  44  66 
 
* Складено на основі даних Українського інституту національної 

пам’яті (див.: http://www.memory.gov.ua/news/v-ukraini-22-mista-ta-44-
mistechka-nazvut-po-novomu ) 

  
Ідентичності представників еліти (політичної, економічної, 

інтелектуальної тощо) є більш мінливими – «гнучкими», ніж у 
обивателя. В Україні ця «гнучкість» простежується, приміром, у 
ході аналізу партійної належності представника еліти. «Подо-
рожуючи» із партії в партію, персона, є підстави твердити, не 
просто змінює політичну ідентичність, але на ділі має відбуватися 
зміна її цінностей. Утім, усе значно банальніше: представники 
еліти виступають вільними від цінностей/зобов’язань і перед 
ситуативними «політичними друзями», і перед державою, і перед 
народом. Еліта демонструє аморальність, бажання максимізації 
прибутків, непатріотичність, колабораціонізм, зрадництво тощо. 
Перераховані характеристики можна розглядати як сучасні 
ідентитети значної частини представників української еліти. Цей 
сегмент суспільства не можна розглядати у контексті кризи 
ідентичності. Як не можна розглядати у контексті останньої і 
кожну зрілу особистість, яка свідомо робить вибір, орієнтується на 
ті чи інші цінності, виставляє для себе ті чи інші пріоритети, які 
можуть іти врозріз із пріоритетами і членів колишньої групи, і 
всієї держави (в умовах відсутності демократичних інститутів, 
прозорих «правил гри» і т. п.). Приміром, сьогодні в Україні 
звучать голоси на захист імперії. Квінтесенція суджень зводиться 
до того, що Російська імперія – це суцільне добро і прогрес [1]. 
Така «імперська ідентичність» є наслідком входженням особи у 
«пропагандистський дискурс», культивування якого, думається, в 
жодному разі не варто розглядати у межах «кризи ідентичності». 
Якщо все ж ризикнути і подивитися на «імперіалізм особи» у 
площині «кризи ідентичності», то суть «кризи» напевно поляга-
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тиме тільки в тому, що особа зазнаватиме ресурсних втрат у разі 
відмови від «плекання імперії».  

Нинішній дискурс імперії досить складний. Так, у деяких 
інших ситуаціях Росію (СССР) звинувачують у обмані, у тому, що 
«комуністи з їхньою абсолютно ідіотською політикою деколонізації 
в ім’я так званого права народу на самовизначення» є «причиною 
сьогоднішніх проблем із переселенцями» до Європи, що, відпо-
відно, СССР був «найбільш ярим прибічником і пропагандистом 
цього обману» [21]. Суть цього «колосального обману» зводиться 
не тільки до того, що, по-перше, за його допомогою росіянам 
вдалося «послабити Захід», але й обернути в рабство інші народи 
шляхом деякої трансформації Російської імперії в імперію СССР 
(тобто фактично уникнувши знищення імперського організму), і, 
по-друге, на Африканському континенті «самовизначення» оберну-
лося «хаосом і мільйонами мертвих». Таким чином, дискурс 
проблеми імперій досить неоднозначний, і судити про політичну 
ідентичність на основі, приміром, дискурсу, пов’язаному із 
захистом імперій – річ ризикована.  

Якщо спробувати визначити політичну ідентичність тих чи 
інших українських політиків і скористатися для цього аналізом 
їхніх висловлювань, підтримуваних ними гасел, заяв та ін., то 
найяскравішим прикладом політичної мімікрії буде Л. Кравчук, 
який виступав то активним противником НАТО, проводячи (у 
грудні 2012 р.) антинатівську «просвітницьку кампанію» [22], то 
висловлювався за вступ України до Альянсу (див. про це, наприк-
лад: [23]), стверджуючи у квітні 2015 року, що: «Єдиний можли-
вий захист від агресії Росії – це приєднатися до НАТО. Зараз така 
робота ведеться у всіх областях, є вже реальні можливості, бо і 
Порошенко, і Верховна Рада зняли так званий позаблоковий, 
нейтральний статус. Україна повинна приєднатися до НАТО» [24]. 

Поведінка еліти є своєрідним механізмом маніпуляції свідо-
містю мас і зумовлює своїм способом той факт, що стійкі суспільні 
ідентичності стають нестійкими. Це особливо проявляється в 
«обмеженому просторі» – на рівні регіону, куди в Україні вхід 
держави і еліти з інших регіонів по-своєму закритий. Тобто місцеві 
регіональні еліти на свій розсуд формують ідентичність регіону 
(форматуючи простір, про що говорилося вище).  
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Утім, не можна сказати, що до початку Революції Гідності, а 
потім чергової російсько-української війни в Україні було 27 (за 
кількістю регіонів) версій, приміром, політичної регіональної 
ідентичності: навіть у межах одного регіону можна відстежити їх 
множину. На Донеччині, приміром, був свій «героїчний пантеон», 
свої ідентитети праці, які робили проблемними і культурні, і 
етнічні/національні, і політичні ідентичності. Місцевий «ресурс 
ідентичності» ставав у руках місцевої еліти політичним ресурсом, 
який використовувався у «грі» із центральною владою, у ході тиску 
на Київ, а також для «загравання» із закордонним (російським) 
«інвестором», що уможливлювало здобуття тих чи інших додат-
кових дивідендів. Цьому була підпорядкована і пропагандистська 
машина ЗМІ, і місцеві громадські організації, і політичні сили, які 
об’єднувалися у партіях. 

Аналіз даних соціологічних опитувань дозволяє припустити, 
що зміна орієнтацій і, відповідно, тих чи інших цінностей індивіда 
впливає і на зміну його ідентичностей (політичних, насамперед). 
Приміром, якщо простежити орієнтації громадян України у 
площині «ЄС – Митний союз», то з’ясуємо, що у період грудня 
2013 – грудня 2014 року збільшилася кількість прибічників вступу 
до ЄС і, відповідно, зменшилася – до Митного союзу з Росією, 
Білоруссю, Казахстаном (див. Таблицю 3 [25]). Тобто політична 
переорієнтація великих груп людей є можливою впродовж 
відносно короткого періоду часу: впродовж року кількість прибіч-
ників вступу до ЄС зросла більш ніж на 10%. 

Таблиця 3 
Як Ви вважаєте, вступ до якої спільноти для України є 

пріоритетним? (динаміка 2013–2014)* 
 До 

Європейського 
Союзу (%) 

До Митного 
союзу з Росією, 
Білоруссю, 

Казахстаном (%) 

Важко сказати 
(%) 

Грудень 2013 46,4 35,7 17,8 
Грудень 2014 57,3 16,3 26,5 

 

* Дослідження провели Фонд «Демократичні ініціативи ім. Ілька 
Кучеріва» та соціологічна служба Центру Разумкова з 19 по 24 грудня 
2014 року. Опитано 2008 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах 
України, за винятком АР Крим. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. 
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Аналогічною є ситуація у зміні ставлення громадян України 
до вступу до НАТО. Дані опитувань у період з 2006 до 2012 й у 
березні 2015 року (див. Таблицю 4 [26] і Таблицю 5 [27]) свідчать 
про збільшення прихильників інтеграції до Альянсу:  

Таблиця 4 
Яка модель гарантування національної безпеки є найбільш 

оптимальною для України? (часова динаміка 2006–2012; у %)* 
Модель/ дата Жовтень 2006 Квітень 2009 Лютий 2012 
Позаблоковий 

статус 
41,7 32,6 37,1 

Приєднання  
до ОДКБ 

30 38,2 19,3 

Приєднання  
до НАТО 

16,2 13 12,8 

Важко відповісти 12,1 16,2 30,8 
 
* Дослідження проведене соціологічною службою Центру 

Разумкова з 24 по 29 лютого 2012 року. Було опитано 2008 респондентів 
віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим за 
вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними 
соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки 
(без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. 

 
Таблиця 5 

Якби наступного тижня відбувався референдум щодо вступу 
України до НАТО, як би Ви проголосували?* 

За вступ до 
НАТО 

Проти вступу 
до НАТО 

Не голосував 
би 

Важко 
відповісти 

43,3 31,6 13,5 11,6 
 
* Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разум-

кова з 6 по 12 березня 2015 року. Було опитано 2009 респондентів віком 
від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих 
територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репре-
зентує доросле населення України за основними соціально-демографіч-
ними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, 
випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. 
Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не 
перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. 
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Опитування щодо ставлення до державних символів 
(атрибутів) Української держави, проведене двічі – у 2011 і 2012 
роках, свідчить у цілому про позитивну динаміку сприйняття 
громадянами України державних символів і атрибутів (див. 
Таблицю 6 [28]). 

Таблиця 6 
Як Ви ставитеся до наведених атрибутів незалежної 
Української держави? (динаміка 2011–2012 рр.)* 

Атрибути 
Прапор 
України 

Герб 
України 

Гімн 
України 

Українська
гривня 

Державна 
мова 

(українська)
Роки 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012

Пишаюся 
цим  

26,3 37,9 24,9 29,9 22,5 30,1 18,6 22,8 31,8 35,8 

Ставлюся 
позитивно 

66,8 56,2 64,8 57,6 53,9 52,2 70,0 67 60,5 54,7 

Ставлюся 
негативно 

2,3 1,2 3,8 3,6 5,9 5,7 3,8 3,4 2,4 2 

Ставлюся 
негативно 
і хотів би 
змінити 

2,5 1,1 2,8 3,4 12,2 6,7 3,4 2 2,6 3,1 

Важко 
відповісти 

2.0 3,6 3,7 5,4 5,5 5,3 4,2 4,8 2,6 4,5 

 
* Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разум-

кова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» з  
10 по 15 серпня 2012 року. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років 
у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. 

 
Аналіз динаміки впродовж 2002 – 2012 років ставлення 

громадян України до свята Дня Незалежності України також 
свідчить про переоцінку цінностей, і, відповідно, дозволяє 
припустити, що політична ідентичність українських громадян 
також змінюється у бік позитивного ставлення до своєї держави 
(див. Таблицю 7 [29]) 
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Таблиця 7 
Як Ви ставитеся до свята – Дня Незалежності України? 

(динаміка 2002–2012)* 
 

Для 
мене це 
дійсно 
велике 
свято 

Для мене 
це 

звичайне 
свято, 
як і інші 
офіційні 
свята 

Для мене 
це не 

свято, а 
звичайний 
вихідний 
день 

Для мене 
це не 
свято, і 
я вва-
жаю, 
що цей 
день 

повинен 
бути 

робочим 

Важко 
відповісти 

Серпень 
2012 

20,0 46,1 27,2 4,3 2,4 

Серпень 
2011 

19,3 48,2 25,8 5,1 1,7 

Серпень 
2010 

16,7 40,5 31,9 7,9 3,0 

Серпень 
2009 

15,2 37,5 37,1 8,0 2,1 

Серпень 
2008 

15,8 43,6 30,9 6,9 2,9 

Серпень 
2007 

15,4 39,5 34,9 6,8 3,4 

Серпень 
2006 

20,1 40,0 30,0 6,8 3,1 

Серпень 
2005 

21,7 40,0 29,5 5,3 3,5 

Серпень 
2004 

17,2 39,7 32,3 8,8 2,0 

Серпень 
2003 

18,0 36,8 35,5 8,0 1,7 

Серпень 
2002 

17,1 35,2 35,1 9,4 3,2 

 
* Дослідження проведене соціологічною службою Центру 

Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька 
Кучеріва» з 10 по 15 серпня 2012 року. Опитано 2009 респондентів віком 
від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. 
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Дані вищенаведеної таблиці підводять до висновку про те, що: 
– у період із серпня 2002 року до серпня 2012 року зросла 

сумарна кількість громадян України, для яких свято День 
Незалежності України є «дійсно великим святом» чи «звичайним 
святом», із 52,3% до 66,1%. Таким чином, упродовж 10 років 
політичні цінності понад 10% громадян зазнали позитивних змін у 
ставленні до свята, що дозволяє твердити і про позитивну (на користь 
Української держави) зміну їхньої політичної ідентичності; 

– сумарна кількість громадян, для яких свято День 
Незалежності України «не свято», відповідно, зменшилася із 44,5% 
до 31,5%; 

– майже незмінною залишилася кількість громадян, позиція 
яких окреслювалася як «важко відповісти»: 3,2% у 2002 р. і 2,4% у 
2012 р., але в наявності тенденція до зменшення кількості осіб з 
невизначеною позицією; 

– політична ідентичність українських громадян залишалася 
нестійкою (на рівні індивідів), а отже, суперечливою.  

Підставою мінливості цінностей з початку ХХІ століття і, 
відповідно, політичної ідентичності, на мою думку, є особливості 
політичного процесу в Україні. Характерно, що про суперечності 
безпосередньо на нинішньому політичному етапі розвитку політич-
ного процесу на рівні індивідів говорять дані опитування щодо 
проблематики територіального устрою України (див. Таблиця 8 [30]). 
Зокрема, у 2012 році 39,9% громадян вважали проблему федералізації 
України надуманою. Приблизно така сама кількість – 38,9% громадян 
– переймалася проблемою розколу країни.  

Таблиця 8 
Наскільки важливими для України є такі проблеми 

територіального устрою?* 
 

Проблема 
федералізму, 
федеративного 

устрою 

Проблема 
підвищення рівня 
самостійності 

регіонів 

Проблема 
розколу країни, 
політичного 
протистояння 
різних регіонів 

Першочергова 5,8 11,6 17,9 
Важлива, але є 
значно важливіші

16,5 26,9 17,9 

Другорядна 18 18,2 11,3 
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Продовження Табл. 8 
Надумана, такої 
проблеми не існує 

39,9 26,6 38,9 

Важко відповісти 19,8 16,6 14 
 
* Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разум-

кова в усіх регіонах України з 7 по 12 вересня 2012 року. Опитано 2008 
респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. 

 
Показово, що у 2012 році у межах країни досить значні 

суперечності можна було простежити на рівні сприйняття регіо-
нами держави питання розколу суспільства (див. Таблиця 9 [31]):  

 
Таблиця 9 

Останнім часом говорять про те, що українське суспільство 
розділилося на дві майже ворогуючі частини за регіональною 
ознакою. Як Ви вважаєте, чи існує такий розкол суспільства? 

(регіональний розподіл)* 
 Захід Центр Південь Схід 

Існує 34,1 39,0 59,5 41,1 
Не існує 49,0 44,8 24,8 42,9 
Важко 

відповісти 
17,0 16,2 15,7 16,0 

 
* Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разум-

кова в усіх регіонах України з 7 по 12 вересня 2012 року. Опитано 2008 
респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. 

 
Вищенаведена таблиця свідчить, що найбільше питання 

розколу суспільства турбувало мешканців Півдня, для 59,5% з 
яких воно було «існуючим». Приблизно однаково «відчували» 
існування проблеми мешканці Центру і Сходу, відповідно, 39,0% і 
41,1%. На Заході – трохи більше 34% представників регіону також 
вказували на його актуальність.  

 Якщо порівняти відповіді 2012 року щодо розколу 
суспільства із відповідями на питання «Чи існують між західними 
і східними регіонами України настільки глибокі політичні, мовні, 
культурні та економічні відмінності, що в перспективі вони 
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можуть роз’єднатися і створити свої власні держави або ввійти 
до складу інших держав»? [32], які давали мешканці регіонів у 
2007 році, то з’ясуємо – позитивну відповідь на питання на Заході 
давали 10,9% опитаних, негативну – 71,3%; у Центрі, відповідно, 
позитивну – 14,3%, а негативну – 72,2%; на Півдні – 26,1% і 56,4%, 
на Сході – 24,2% і 59,9%. Важко було відповідати чи не відповіли 
у зазначених регіонах, відповідно, 17,8%, 13,5%, 17,5%, 15,9%.  

 Це дає підстави твердити, по-перше, про те, що упродовж 
2007 – 2012 років ситуація в державі змінилася у напрямі 
зростання напруги (міжрегіональних суперечностей). По-друге, до 
загострення суперечностей призвела політика, яка провадилася в 
державі (приміром, відмова від вступу до ЄС), а крім того, 
втручання ззовні (з боку Росії). 

  
*** 

Відхід від традиційного суспільства зумовлював ускладнення і 
диференціацію традиційних ідентичностей. Глобалізація, тран-
сформації, модернізації (соціокультурні, політичні, економічні 
тощо) та інші процеси створювали своєрідні «побічні продукти» – 
нові ідентичності, як соціокультурні, так й економічні та політичні 
(приміром, безробітного, особи з подвійним громадянством, 
мешканця Шенгенської зони та ін.), адже особа, група, спільнота 
повинні були віднаходити своє місце і, відповідно, свою ідентич-
ність у змінюваному світі, чому середовище могло як сприяти, так і 
чинити опір (якщо індивід «не встигав» за процесами внаслідок, 
приміром, недостатньої освіченості, місця проживання, ідеоло-
гічних чи релігійних переконань та ін.).  

У період, коли постмодерн добігає кінця, профілі 
ідентичностей – найрізноманітніші. Ідентичності індивіда 
ускладнюються. Ідентичності (у групі, колективі, соціумі) не 
просто конкурують між собою, але їх носії намагаються боротися 
і навіть знищувати носіїв інших ідентичностей на ґрунті 
найрізноманітніших фобій, керуючись часто-густо не лише 
обмеженою інформацією, але й міфами й ілюзіями (що зумовлює 
значний деструктивний і конфліктогенний потенціал ідентич-
ностей), чи внаслідок зміни свідомості під тиском пропаганди і 
маніпуляцій.  
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Пропаганда й маніпуляції зумовлюють нестійкість ідентич-
ностей (політичних, передовсім), що вимагає особливої уваги 
держави як політичного інституту до проблеми урівноваження 
ідентичностей, зняття напруги між представниками різних 
соціальних груп, між локальними соціумами в державі. 

 
_______________________________ 
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ДОНБАС У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

 
Марія Кармазіна 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ДОНЕЧЧИНИ: 

РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ  
 

У статті аналізуються особливості інформаційного просто-
ру Донеччини з опорою на вивчення як деяких ресурсів Мережі, 
так і періодичних видань на паперових носіях. Окрему увагу 
приділено аналізу специфіки регіональної телеаудиторії. 

Ключові слова: інформаційний простір, суб’єкти інфор-
мування, інформаційні ресурси Донеччини. 

Mariia Karmazina. Information space of  Donetsk region: local 
features. 

The article represents an analysis of the information space 
characteristics of the Donetsk region with an emphasis on the study of 
the Internet Network and paper resources. Special attention is made to 
the analysis of the regional TV audience specificity. 

Key words: information space, subjects of information, informa-
tion resources of Donetsk region. 

 
Досліджувати особливості інформаційного простору Донеч-

чини у попередній час (до початку військових дій на Донбасі) – 
свого роду працювати із «археологічними рештками» – із нині 
доволі зміненою конфігурацією і «змістом» цього простору. Про 
зміни дозволяє твердити, по-перше, те, що, приміром, частина 
сайтів, які функціонували у Мережі як регіональний ресурс, 
сьогодні (в умовах війни) вже припинили своє існування (деакти-
вовані) і їхній контент, відповідно, недоступний для аналізу 
(наприклад: «Информационно-аналитический портал «Юго-
Восток» [1]); по-друге, те, що інші сайти хоч і доступні для 
зацікавлених, однак ще наприкінці 2014 року заявили про 
«тимчасове призупинення» своєї роботи (як, наприклад, «УРА-
Информ. Донбасс» [2]); зрештою, третій момент: деякі з-поміж 
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сайтів змінили не лише ціннісні орієнтири й політичну спрямо-
ваність (приміром, як ресурс «КИД. Юго-восточная лига» [3], що 
нині є одним із репрезентантів позиції сепаратистів), але й назву та 
власників: спроби увійти на сайт міського голови Донецька  
О. Лук’янченка з листопада 2014 року закінчувалися потраплян-
ням на ресурс новоспеченої «Администрация города Донецка», на 
якому розміщувалася інформація щодо діяльності І. Мартинова – 
«мера Донецька» в «саморобній» «ДНР».  

Можна констатувати, що дослідник спізнюється із вивченням 
реалій політичного процесу. Причини цього найрізноманітніші: від 
незацікавленості влади (в аналізі, поясненні і прогнозі напрямів 
розвитку політичних процесів у державі загалом і в локальних 
соціумах зокрема) до рівня розвитку політичної науки і, власне, 
конкретних дослідників (браку потреби, розуміння, можливостей 
вивчати регіональні процеси, явища, феномени у власній державі).  

Попри це, аналіз особливостей функціонування інформа-
ційного простору Донеччини (до початку бойових дій 2014 року) 
все ж вартий уваги, що зумовлено необхідністю, з-поміж іншого, 
визначення провідних гравців інформаційного поля, аналізу якості 
пропонованого ними регіональному споживачу інформаційного 
продукту, ідей і цінностей, геополітичних орієнтирів, що більшою 
чи меншою мірою повинно посприяти розумінню специфіки 
функціонування інформаційного механізму, за допомогою якого 
переформатовувалася свідомість громадян-мешканців Донеччини, 
що, врешті-решт, уможливило постання «ДНР». Це має посприяти 
і своєчасному розумінню й виявленню викликів, перед якими мо-
жуть опинитися/вже опинилися інші українські регіони (області) і 
які мають значну деструктивну силу.  

Аналіз інформаційного простору Донеччини варто почати у 
ширшому контексті – Донбасу, щоб зрозуміти, чи/чим відрізнялася 
Донеччина від сусідньої Луганщини. Серед низки джерел, які 
уможливлюють аналіз інформаційного простору, обрано ресур 
«Мета. Українська пошукова система». Зрозуміло, що зазначена 
пошукова система має свої обмеження: за даними, приміром, 
Інтернет асоціації України вона ані наприкінці 2013, ані сьогодні 
не входить до топ-25 сайтів (доменів) за охопленням аудиторії чи 
іншими показниками. Має свої особливості й аудиторія порталу. 
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Але безумовним позитивом системи є те, що вона забезпечує 
можливість аналізу сайтів, які належать до українського сегмента 
мережі (тобто сайтів, за визначенням її творців, у домені UA та 
піддоменах /наприклад, com.ua/, характеристикою яких є 
українська мова, хостинг на IP – українських провайдерів; основна 
тематика сайту /будь-якою мовою/ стосується України). Іншим 
своєрідним «вузьким місцем» «Мета. Українська пошукова 
система» є й те, що немає жодних підстав вважати, що до неї 
увійшли усі сайти, які відповідають згаданим параметрам.  

Попри це, за моїм переконанням, аналіз даних цієї пошукової 
системи все ж вартий уваги, як вартий уваги, по-перше, будь-який 
масив даних. По-друге, позитивним моментом «Мета. Україн-
ська пошукова система» є те, що представлені на сайті системи 
дані – це не «готовий продукт», тобто уже проведена аналітика, 
яку приміром, пропонують з тих чи інших питань ресурси TNS чи 
GFK (як правило – дослідження інтернет-аудиторії, споживчих 
настроїв та ін. за низкою тих чи інших параметрів), а «дані» для 
опрацювання під тим чи іншим дослідницьким кутом зору, що є 
цінним, оскільки дозволяє самостійно проводити аналіз і, таким 
чином, не втрапити під вплив маніпулятивного аналітика (чого не 
можна не враховувати у нашому сьогоденні). По-третє, саме 
ресурси «Мета. Українська пошукова система» і, зокрема, 
запропоновані нею реєстри уможливлюють специфічний «кут 
зору» – на ситуацію в обласних центрах України (у т. ч. й у 
Донецьку), крім того – за певними напрямами («політика», 
«дозвілля», «культура» тощо).  

Щоб збагнути тенденції чи особливості інформаційного 
простору Донеччини (спираючись на ресурсні можливості ресурсу 
Мета) як регіону, а також мінімізувати «похибки» в оцінці си-
туації, виокремлення та аналіз цих особливостей (за необхідності) 
проводився через порівняння даних щодо Донеччини з даними 
щодо інших регіонів України.  

Застосування такого підходу засвідчило, що на початок 2015 
року у інформаційному просторі Донбасу (за даними ресурсу 
«Мета. Українська пошукова система») функціонувало 4 799 
сайтів, з яких 3 626 функціонувало на Донеччині, 1 173 – на 
Луганщині. Утім, ці числа не є абсолютно точними, оскільки назви 
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деяких сайтів могли бути занесені пошуковою системою одно-
часно до двох–трьох рубрик. Однак ці кількісні показники все ж 
варті уваги, оскільки дають можливість говорити, найперше, про 
очевидний дисбаланс у розвитку Мережевих ресурсів Донбасу: 
Донеччина була представлена 3 626 сайтами, а Луганщина – більш 
ніж утричі меншою їхньою кількістю – 1 173.  

Якщо порівняти ступінь присутності Донбасу в Мережі зі 
ступенем присутності інших регіонів України, то отримаємо такий 
своєрідний рейтинг областей (без АР Крим; див. Таблицю 1):  

Таблиця 1 
Рейтинг областей України з врахуванням  
кількості представлених у Мережі сайтів  

(за рубриками: «Бізнес», «Авто, мото», «Дозвілля», «Довідка», 
«Комп’ютери», «Інтернет»,«Здоров’я»,«Культура, 
мистецтво»,«Наука, навчання»,«Мобільний зв’язок», 

«Спорт»,«Товари»,«Нерухомість»,«Україна», 
«Новини і ЗМІ»,«Фінанси»,«Тури, подорожі» ) 

Область 
Кількість 
сайтів 

Область 
Кількість 
сайтів 

Київська 39 363 
Івано-

Франківська 
746 

Харківська 5 855 Херсонська 742 
Дніпропетровська 4 472 Хмельницька 680 

Одеська 3 836 Сумська 674 
Донецька 3 626 Ужгородська 667 
Львівська 2 752 Рівненська 591 
Запорізька 2 184 Житомирська 587 
Луганська 1 173 Чернігівська 529 
Полтавська 1 116 Кіровоградська 519 
Миколаївська 923 Чернівецька 512 
Вінницька 892 Луцька 503 
Черкаська 855 Тернопільська 454 
 
 Складено на основі даних пошукової системи <Мета>. – 

http://meta.ua/ua/  
 
Таким чином, Донеччина за присутністю у Мережі займала 

серед українських регіонів 5-те місце, а Луганщина 8-ме. Тобто ці 
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області входили до десятки регіонів, чия присутність у Мережі 
була найбільш істотною. 

Якщо не брати до уваги столичний регіон, то Донеччина була 
своєрідним лідером в Україні за кількістю сайтів, представлених 
пошуковою системою <Мета> за рубриками «Новини і ЗМІ» та 
«Довідка»; посідала другу позицію у рейтингу областей у категорії 
«Авто, мото», третю – у таких категоріях, як «Фінанси», «Нерухо-
мість», «Комп’ютери», «Мобільний зв’язок», «Тури, подорожі», 
«Україна»; четверту – у категоріях «Бізнес», «Товари», «Дозвіл-
ля», «Інтернет», «Здоров’я», «Наука, навчання», «Спорт»; п’яту – у 
категорії «Культура, мистецтво». Тобто, по-перше, присутність у 
Мережі Донеччини була за деякими показниками найвищою в 
державі (порівняно із іншими областями України) і, по-друге, 
Донеччина (серед 24 областей України) входила до першої п’ятір-
ки регіонів, чия присутність у Мережі була найбільш істотною.  

 Якщо проаналізувати наявні кількісно-якісні дані рубрик 
сайтів Донеччини, то зможемо скласти рейтинг цих сайтів за 
вищеназваними рубриками (див. Таблицю 2): 

Таблиця 2 
Кількість сайтів Донеччини, представлених у рубриках 

«Бізнес», «Авто, мото», «Дозвілля», «Довідка», «Комп’ютери», 
«Інтернет», «Здоров’я», «Культура, мистецтво», «Наука, 
навчання», «Мобільний зв’язок», «Спорт», «Товари», 

«Нерухомість», «Україна», «Новини і ЗМІ», «Фінанси»,  
«Тури, подорожі» 

Рубрика Кількість сайтів 
1. Бізнес 1203 
2. Товари  389 
3. Дозвілля 305 
4. Інтернет 279 
5. Авто, мото 195 
6. Наука, навчання 169 
7. Комп’ютери 163 
8. Здоров’я 139 
9. Культура,мистецтво 129 
10 Україна 127 
11. Тури, подорожі 115 
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Продовження Табл.2 
12. Спорт 95 
13. Нерухомість 92 
14. Довідка 88 
15. Новини і ЗМІ 83 
16. Фінанси 68 
17. Мобільний зв’язок 37 

 
 Складено на основі даних пошукової системи <Мета>. – 

http://meta.ua/ua/ 
 
Якщо припустити, що пропозиції тих чи інших ресурсів 

певною мірою віддзеркалювали попит мешканців Донеччини, їхні 
інтереси й зацікавлення, матеріальні можливості, то можемо 
твердити, що найбільшу увагу представників локального соціуму 
привертали питання, пов’язані із бізнесом, товарами, дозвіллям. 
Упадає в очі, що досить малий інтерес у мешканців регіону викли-
кали питання, пов’язані з подорожами, нерухомістю. Це по-своєму 
свідчить про обмеженість матеріальних ресурсів жителів регіону. 
Показовим є і те, що найменший інтерес останніми проявлявся до 
новин, фінансів, мобільного зв’язку, що підштовхує до висновку 
про певну інформаційну обмеженість, не зацікавленість обивателя 
у тому, щоб знати події і факти з життя свого краю.  

Результати аналогічного аналізу ситуації на Луганщині (роз-
виненості тих чи інших потреб локального соціуму) відображено у 
Таблиці 3. 

 Таблиця 3 
Кількість сайтів Луганщини, представлених у рубриках: 

«Бізнес», «Авто, мото», «Дозвілля», «Довідка», «Комп’ютери», 
«Інтернет», «Здоров’я», «Культура, мистецтво», «Наука, 
навчання», «Мобільний зв’язок», «Спорт», «Товари», 

«Нерухомість», «Україна», «Новини і ЗМІ», «Фінанси»,  
«Тури, подорожі» 

Рубрика Кількість сайтів 
1. Бізнес 412 
2. Товари 145 
3. Дозвілля 82 
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Продовження Табл.3 
4. Інтернет 82 
5. Наука, навчання 70 
6. Комп’ютери 60 
7. Україна 49 
8. Культура,мистецтво 46 
9. Спорт 42 
10. Авто, мото; 39 
11. Довідка 39 
12. Здоров’я 35 
13. Новини і ЗМІ 22 
14. Нерухомість 18 
15. Тури, подорожі 14 
16. Фінанси 12 
17. Мобільний зв’язок 6 
 
 Складено на основі даних пошукової системи <Мета>. – 

http://meta.ua/ua/ 
 
Ці результати свідчать про значно (в рази!) скромніший 

інтерес мешканців Луганщини, порівняно з мешканцями Донеч-
чини, до питань, пов’язаних із бізнесом, товарами, дозвіллям. Хоча 
тенденція щодо першочергової зацікавленості бізнесовою інфор-
мацією та інформацією, пов’язаною із товарами і дозвіллям (що 
по-своєму відобразила потребу «хліба й видовищ!»), в обох 
областях проступає чітко.  

Показовим є і те, що, як свідчать дані Таблиці 3, у мешканців 
Луганщини більший інтерес викликали довідкові сайти, ніж 
питання, пов’язані, приміром, зі здоров’ям, з інтересом до новин, 
питань нерухомості, подорожей, фінансів, мобільного зв’язку, що 
було специфічною характеристикою мешканців регіону. 

Якщо порівнювати інтереси й зацікавлення жителів Дон-
басу із інтересами/зацікавленнями мешканців регіонів-лідерів 
держави (тих, у яких, власне, створено найбільшу кількість 
сайтів, що потрапили до тієї чи іншої рубрики і свідчили про 
найбільшу розвиненість тих чи інших потреб; столична область 
при цьому до уваги не бралася), то картина матиме такий вигляд 
(див. Таблицю 4): 
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Таблиця 4 
Рейтинг рубрик, за якими створено найбільше сайтів  

у регіоні-лідері й на Донеччині і Луганщині  

 Рубрика / 
 Регіон-лідер 

Рубрика / 
Донеччина 

Рубрика / 
Луганщина 

1. Бізнес (Харківщина) Бізнес Бізнес 
2. Товари (Харківщина) Товари Товари 
3. Дозвілля (Харківщина) Дозвілля Дозвілля 

4. 
Інтернет 

(Харківщина) 
Інтернет Інтернет 

5. 
Наука, навчання 

(Харківщина) 
Авто, мото Наука, навчання 

6. 
Комп’ютери 
(Харківщина) 

Наука, навчання Комп’ютери 

7. 
Авто, мото 

(Харківщина) 
Комп’ютери Україна 

8. 
Здоров’я 

(Харківщина) 
Здоров’я 

Культура, 
мистецтво 

9. 
Культура, мистецтво 

(Харківщина) 
Культура, 
мистецтво 

Спорт 

10. 
Тури, подорожі 

(Одещина) 
Україна Авто, мото; 

11. 
Нерухомість 

(Одещина) 
Тури, подорожі Довідка 

12. Спорт (Харківщина) Спорт Здоров’я 

13. Україна (Харківщина) Нерухомість Новини і ЗМІ 

14. Довідка (Донеччина) Довідка Нерухомість 

15. 
Новини і ЗМІ 
(Донеччина) 

Новини і ЗМІ Тури, подорожі 

16. Фінанси (Харківщина) Фінанси Фінанси 

17. 
Мобільний зв’язок 

(Харківщина) 
Мобільний зв’язок Мобільний зв’язок 

 

 Складено на основі даних пошукової системи <Мета>. – 
http://meta.ua/ua/ 

 
Порівняльна таблиця свідчить, що високий рівень зацікавлення 

питаннями бізнесу, товарами, дозвіллям й Інтернетом була 
характерна не лише для Донеччини й Луганщини, але й для регіону-
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лідера за кількістю сайтів, що функціонували у межах тієї чи іншої 
рубрики. На 5-му, 6-му і 7-му місцях серед інтересів мешканців 
Донеччини, Луганщини і регіону-лідера були інтереси, пов’язані із 
наукою і навчанням, комп’ютерами, авто і мототранспортом. Утім, 
для мешканців Донеччини питання щодо авто і мототранспорту 
були навіть більш актуальними, ніж для мешканців регіону-лідера. 
Рівень інтересу/зацікавлення іншими питаннями на Донеччині був 
близьким або повністю збігався із рівнем інтересу регіону-лідера. 
Луганщина ж демонструвала деяке відставання інтересу до питань, 
пов’язаних із авто і мототранспортом, і значне – в зацікавленості 
питаннями туристичних подорожей (знаходячись серед таких об-
ластей, як Рівненщина, Житомирщина, Кіровоградщина, мешканці 
яких, за моїми підрахунками, виявляли найнижчий в Україні інтерес 
до інформації щодо подорожей), що проливає світло не лише на 
фінансові можливості представників локального соціуму, але й на 
їхнє ставлення до матеріальних цінностей, уявлення про форми 
дозвілля, відпочинок та ін.  

У ході вивчення можливостей мешканців Донеччини у напрямі 
здобуття політичної інформації із регіональних Мережевих ресурсів 
було здійснено аналіз усіх 83 сайтів рубрики «Новини і ЗМІ» і 127 
сайтів рубрики «Україна» (рубрика частково дублювала інформацію 
про сайти, що вже увійшли до рубрики «Новини і ЗМІ»). Аналіз 
назв, систематизація ресурсів та аналіз інформаційного наповнення 
сайтів обох рубрик засвідчив, що: 

– ресурси регіону були як онлайн-версіями газет і журналів, 
що виходили на паперових носіях (наприклад, газети «Техно-
полис» і «ТВ плюс», журнал «TV-мир»), так і суто Мережевими;  

– із понад 200 проаналізованих сайтів лише кілька були 
україномовними (газета «Домаха» /м. Маріуполь/, ресурс 
«Поштовх», портал громадянського суспільства, проект «Хата»);  

– функціонувала низка російськомовних сайтів, контент яких 
інформував про українську історію (ресурс «Третий Гетьманат 
Украинской казацкой державы»), політику і політиків в Україні 
(сайти «Вся правда о донецких» [4], про політику і політиків [5]),  

– суб’єктами інформування (що витікало як із самих назв 
ресурсів, їхньої самопрезентації, так і характеру розміщеної 
інформації) виступали:  



0  

 180 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 3(77) 

а) обласна рада і ОДА Донецької області (газета «Жизнь»),  
б) Донецький міський голова (О. Лук’янченко),  
в) «громадські організації» (обласні громадські організації – 

молодіжна громадська організація «Поштовх», громадські органі-
зації «Донецький центр громадянського реагування «Протест», 
«Громадська Рада»),  

г) «громадянське суспільство» (портал «NGO.Donetsk.UA»), 
д) «неполітичне співтовариство українців Донеччини» 

(проект «Хата»),  
е) національні організації (сайт «Русский Донбасс»),  
є) дослідницькі центри («Центр исследований социальных 

перспектив Донбасса «Остров»»),  
ж) інформаційне чи інформаційно-аналітичне агентство 

(«Информационное агентство Донбасса «Новости.dn.ua»», «Инфор-
мационно-аналитическое издание «УРА-Информ.До»),  

з) «кореспонденти» («Корреспондент Донецка»), 
и) окремі персони (сайт «Аналитическая служба Николая 

Гаврилюка») тощо;  
– частина назв ресурсів по-своєму свідчила про анонімність 

суб’єктів інформування (наприклад: «Донецкий Коммуникацион-
ный Ресурс», «КИД. Юго-восточная лига»); 

– крім Донецька, як центру області, кілька міст регіону – у 
т. ч. Артемівськ, Горлівка, Краматорськ, Маріуполь, Сло-
в’янськ, Харцизьк, Червоний Лиман, Червоноармійськ – були 
представлені в Мережі власними інформаційними ресурсами 
(«Бахмутские ведомости», «Горловская городская газета «Коче-
гарка», «Горловские новости», «Краматорский Gold портал», 
«Мариупольская служба новостей», Маріупольський рекламний 
щотижневик «Вестник Приазовья», інтернет-проект «Славянск: 
обзор прессы и ТВ», сайт «Харцызск в центре событий», 
«Информационный портал Красноармейска») ; 

– у назвах низки ресурсів наявним було акцентування 
локальності часу, місця, погляду (наприклад, ресурс «Донецкое 
время», газета «Мариупольское время», регіональний тижневик 
«Восточный проект»). У деяких інших – всеукраїнськості («Все-
украинская спортивная газета «Спорт-арена»»); 
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– у Мережі були представлені ресурси не тільки українців чи 
росіян, що мешкали на Донеччині, але й азербайджанців (сайт 
Конгресу азербайджанців Донецької області), що досить слабко 
відображало національний склад Донеччини (де за переписом 
населення 2001 року мешкали представники понад 130 націо-
нальностей [6]);  

– зіставлення назв ресурсів «Русский Донбасс» і «Український 
Донецьк», як і контенту (наприклад, на першому із сайтів свого 
часу наголошувалося: «Мы – молодежь Донбасса! Мы – русские 
люди! В этих словах – наша идентичность, наша кровь, наша 
память о нашей Вечной Родине Руси. В них же – наше твердое 
намерение защищать нашу русскую Родину от всех, кто бы на нее 
ни посягнул. Донбасс – русский край! навсегда! Наш сайт 
посвящен общественно-политической жизни Донбасса, его борьбе 
за свою идентичность, а также всем значимым событиям Русского 
Мира» [7]), дозволяє говорити про своєрідне протистояння іден-
тичностей у регіоні, про присутність в інформаційному просторі 
України рупорів і провідників політичного впливу сусідньої 
держави й ідеології «русского мира»; про формування своєрідних 
кордонів у соціумі шляхом атаки на все, що мало українські 
маркери (чому підтвердженням були, наприклад, твердження 
сайту «Союза правой молодежи Донбасса»: «Украинская моло-
дежь политически дискредитирована» [8]); 

– назви деяких з-поміж ресурсів акцентували аналітичну, 
новинну інформативну їхню спрямованість («Донбасс-онлайн. 
Новости», «Информационное фотоагентство «Донпресс») чи 
полемічність («Полемика – Только интересные новости»); 

– для деяких назв ресурсів була характерна провокативність 
назви, як, приміром, для створеного у 2011 році сайту 
«vDonetske.net.ua»; 

– контент однієї частини ресурсів був суто рекламного 
характеру («Газета «Окна рекламы», «12-й телевизионный канал») 
чи рекламно-розважального характеру («Всеукраинский ежене-
дельник «Зодиак», журнал «Анонс», сайт «Петровские новости»); 
іншої – літературно-мистецького (альманах «Кальмиюс», журнал 
«Дикое поле. Донецкий проект), спортивного (всеукраїнська газета 
«Ладья»), професійного (газета «Азовский машиностроитель») чи 
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присвячений одній конкретній проблемі чи факту (щотижневик 
інвестора «Daily Investor», «Дело Игоря Александрова»), сфері 
приватної діяльності, хобі («Хозяин»);  

– інформація низки ресурсів була призначена, насамперед, для 
заможних людей Донеччини (журнали «Watch & Diamond», 
«Сомелье»);  

– для значної частини ресурсів пріоритетним було висвітлення й 
обговорення подій у сфері політики, економіки, соціальній («Центр 
исследований социальных перспектив Донбасса «Остров», «Инфор-
мационное агентство Донбасса «Новости.dn.ua», «КИД. Юго-
восточная лига», «Информационно-аналитическое издание «УРА-
Информ.До» та ін.), що мали місце як у місті, так і регіоні чи державі;  

– характерною особливістю деяких ресурсів було уникнення 
вузької інформаційної спеціалізації: вони розміщували найрізно-
манітнішу за змістом і характером інформацію («Газета «UАргу-
мент»», «Личное дело», «Салон Дона и Баса», тижневик «Я»); 

– пріоритетом низки сайтів була сфера політики: вони не лише 
інформували про політичні новини регіону чи України, але й були 
своєрідними банками даних (сайт «Дата. Центр политической 
информации»), надавали інформацію в сфері виборчих технологій 
(сайт «Избирательные технологии»); 

– значна частина сайтів презентувала позицію УПЦ (МП) чи 
РПЦ (сайти Донецької й Маріупольської єпархій, Свято-
Покровського приходу).  

Вищевикладене дозволяє твердити щонайменше про п’ять 
речей:  

1. Кількісно-якісний аналіз показників присутності Донеччини 
в Мережі свідчить, що її питома вага (на тлі інших 23 областей 
України) була однією з найвищих у державі. 

2. У регіоні домінував російськомовний Мережевий ресурс. 
Щодо україномовного, то на початок 2015 року на Донеччині він 
був представлений незначною кількістю сайтів. При цьому – був 
відносно «молодим»: «Українська газета «Домаха» була зареєстро-
вана 2003 року [9], сайт Донецької обласної молодіжної громадської 
організації «Поштовх» – у 2011 [10]; портал громадянського 
суспільства «NGO.Donetsk.UA», – у 2006 [11]. (Час заснування 
проекту «Хата» встановити не вдалося). 
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3. Україномовний мережевий простір громадянського 
суспільства дозволяє говорити про своєрідну аполітичність 
українців Донеччини (про що свідчив, приміром, проект «Хата», 
портал «NGO.Donetsk.UA. Портал неполітичних новин»). Разом з 
тим в області були сили, які наголошували вагомість російськості 
в регіоні (наприклад, сайт «Русский Донбас»). Присутність у 
Мережі ресурсів з конкретними ідентитетами інших національ-
ностей була незначною. 

4. Контент низки ресурсів мав певну антиукраїнську спрямо-
ваність (про що дозволяв твердити факт існування, наприклад, 
сайту «vDonetske.net.ua»), але це не викликало занепокоєння у 
держави (держава санкціонувала його діяльність), а відтак – 
сприяло формуванню соціально-політичних розламів у соціумі 
Донеччини.  

5. Функціонування ресурсів «Watch & Diamond», «Сомелье», 
як й інших, засвідчує про інтереси, потреби, фінансові можливості 
місцевої владної, бізнесової та ін. еліти, що дозволяє твердити про 
досить високу якість її життя. 

Якщо проаналізувати розвиток періодики Донеччини, що 
виходила у світ на паперових носіях, то з’ясуємо, що з моменту, 
коли Україна стала незалежною, в регіоні досить гостро стояло 
питання україномовних часописів. Чи не першим більш-менш 
вагомим виданням (на тлі короткочасного існування низки 
малотиражних і газет-листків) стала щотижнева газета «Східний 
часопис», яка виходила у 1992 – 1997 роках у Донецьку тиражем 
10 – 15 тис примірників, засновником якої було Донецьке обласне 
Товариство української мови iм. Т. Г. Шевченка. У 1994 році у 
часопису з’явився додаток «Козацький край» [12].  

На 1 січня 2005 р., за деякими даними, на Донеччині було 
зареєстровано 990 періодичних видань, з яких тільки 18 видава-
лися виключно українською мовою (у тому числі обласна газета 
«Донеччина»). 69 газет і журналів заявляли, що друкували свій 
тираж як українською, так і російською. Більшість же видань 
(понад 660) були російськомовними [12].  

Російськомовною була створена 2008 року газета Донецької 
облради «Вести Донбасса» [13].  
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Дані Донецької обласної державної адміністрації за 2011 рік 
свідчать, що на 1 квітня 2011 року на Донеччині було зареєстро-
вано 1245 друкованих видань, з яких 14 були україномовними,  
121 видання виходило як українською, так і російською мовами 
(тобто були двомовними), інша періодика була російськомовною.  

Аналіз видань, які пропонувалися мешканцям Донеччини на 
паперових носіях (тобто були внесені до «Каталогу періодичних 
видань України», зокрема на 2014 рік, і на які Укрпошта органі-
зувала передплату) підводить до таких висновків: 

– Донеччина була представлена в «Каталозі…» кількома 
десятками видань, на відміну від, приміром, сусідньої Луганщини 
(друкована продукція якої була в рази меншою). Тобто область 
(разом із Харківщиною, Дніпропетровщиною, Львівщиною) 
входила до числа тих регіонів України, чия присутність на ринку 
друкованої газетно-журнальної продукції держави була найбільш 
суттєвою, що по-своєму говорило про значні ресурсні можливості 
місцевих видавців; 

– характер домінуючої частини газет – рекламно-
розважальний, що по-своєму свідчило про інтереси й потреби 
(передовсім, інтелектуальні) локального соціуму. Утім, низка 
регіональних газет і журналів була іншою за характером, оскільки 
з різною періодичністю інформувала щодо подій у політичній, 
соціальній, економічній, культурній сферах (наприклад, «Ежеднев-
ное общественно-политическое издание «Взгляд. Донбасс», 
«Донбасс. Региональная массовая газета», яка виходила 75 разів за 
півріччя; тижневики «Донецкие новости», «Остров»; «Донецкий 
кряж плюс» з періодичністю видання – 4 рази на місяць; 
«UАргумент» і «Суббота. Акцент», які, відповідно, впродовж року 
друкувалися 50 і 51 разів), чи мала характер інформаційно-аналі-
тичного видання (як, наприклад, тижневик «Итоги недели»), або 
була фаховими виданнями, розрахованими на спеціалістів у тій чи 
іншій галузі науки, технологій, виробництва (наприклад: «Наука. 
Релігія. Суспільство» чи «Артеріальна гіпертензія»);  

– показовим був факт наявності в регіоні періодичних видань, 
що віддзеркалювали інтереси певних груп соціуму. Серед них – 
видання «Эллины Украины», «Казак» і «Україна козацька», які 
виходили в світ раз на місяць. Останні два видання – вияв, так би 
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мовити, двох «козацьких світів» у регіоні – українського і 
проросійського; 

– газета «Хочу в СССР» (про яку детальніше йтиметься 
нижче) була не просто газетою «групи за інтересом», виявом 
ностальгії за минулими часами, але газетою, шпальти якої були 
виповнені проросійськими настроями. Ідейно близькими до них 
були видання «Я» та «Итоги недели»; 

– Донеччина (разом з такими регіонами, як АР Крим, Одещи-
ною, Харківщиною, Дніпропетровщиною) була тим соціальним 
середовищем, де газета «Вести», крім варіанта «Вести. Все-
украинский выпуск», поширювалася у спеціальній версії – «Вести. 
Донецкий выпуск» (інші варіанти – «Вести. Днепропетровский 
выпуск», «Вести. Крымский выпуск», «Вести. Одесский выпуск», 
«Вести. Харьковский выпуск»). Концентрація уваги видання на 
певних регіонах (Півдні і Сході) підштовхує до думки про 
надзвичайну зацікавленість видавця у впливі на свідомість 
мешканців тільки певних локальних соціумів;  

– у регіоні, як і по всій Україні, розповсюджувалася низка 
російських газет («Аргументы и факты в Украине», «Московский 
комсомолец», «Комсомольская правда в Украине», «Сельская 
жизнь в Украине», «Совершенно секретно – Украина»). Показово, 
що якщо «Московский комсомолец» у передплаті на 2014 рік про-
понувався передплатникам друком раз на тиждень і його видавець 
не надавав перевагу якомусь регіону України, то «Комсомольская 
правда в Украине», як свідчить «Каталог…», мала київський і 
західноукраїнський випуски і при цьому виходила друком, 
відповідно, по 6 разів на тиждень. Тобто Донбас і, зокрема, 
Донецьк не належали, з погляду видавця, до регіону, який би 
вимагав уваги. Але, якщо порівняти пропозицію «Комсомольская 
правда в Украине» у «Каталозі…» з тією, яка розміщена на сайті 
Mediagroup щодо «Комсомольской правды» [14], то інформація 
набуває іншого вигляду: газета мала кілька версій, одна з яких 
була розрахована і на мешканців Донецька й Луганська, а інші 
(« Комсомольская Правда Крым», «Комсомольская Правда 
Харьков», «Комсомольская Правда Запорожье», «Комсомольская 
Правда Киев», «Комсомольская Правда Львов», «Комсомольская 
Правда Одесса») – на кілька інших регіонів. Тож ступінь 
присутності Росії варіювалася з регіону в регіон. 
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Якщо контент вищеназваних газет був розрахований найперше 
на міських мешканців, то «Сельская жизнь в Украине» – переважно 
на сільського мешканця. Таким чином, Mediagroup забезпечувала на 
території України певні російські інформаційні інтереси (що дає 
підстави розглядати Mediagroup як агента російського впливу). 

Аналіз ідейного спектра низки газет свідчить, що вони були 
інструментами руйнування демократичних цінностей, переорієнто-
вували мешканців Донеччини на цінності совєтського минулого, у 
негативному світлі подавали життя в Україні, Європі чи Америці. 

Зокрема, з 30 березня 2011 року в Маріуполі почала виходити 
вищезгадана газета «Хочу в СССР!» (засновник А. Ханча; головний 
редактор О. Долгова). Заголовки першого – стартового – номера 
газети [15] по-своєму проливали світло на налаштованість редакції. 
Акцентовані проблеми, які стосувалися внутрішнього життя 
України, закріплювалися в таких заголовках: «Однажды, двадцать 
лет спустя...», «Не верьте! У нас была великая страна», «Половина 
украинцев сожалеют о распаде СССР», «Украина может разместить 
50 миллионов японцев», «Сколько будет стоить самая дешевая 
водка?», «С 1 апреля новые тарифы – без шуток», «Украина станет 
свалкой?», «Эхо Фукусимы. А а если рухнет ДнепроГЭС?», 
«Шинель Азарова, травля Литвина, околесица Кучмы, поезд Тимо-
шенко» [16]. Статті під такими і подібними назвами розкривали 
різноманітні апокаліптичні економічні сценарії розвитку України 
(стаття «Последствия 20 лет разрухи – когда деньги уже не 
помогут…» [17]), нікчемність перших трьох Президентів, ницість 
низки політиків і волю до дії інших (В. Януковича, П. Симоненка, 
висловлювання яких цитувалися на газетних шпальтах).  

Антизахідництвом були просякнуті і матеріали під такими 
заголовками, як: «Ливия: кто подстроил революцию», «Обама не 
отдаст “Нобеля”» та ін. Матеріали рубрики «Моя Родина – СССР» 
віддзеркалювали пафосне страждання за своєрідними здобутками 
СССР, а в рубриці «Уроки истории» розкривалися «негативні 
уроки» минулого – продаж американцям Аляски (де, як наголо-
шувалося, згодом виявили нафту). 

Окреслена в перших номерах видання спрямованість газети, 
тематичне коло матеріалів з часом дещо розширилося, і вже 
згодом зі сторінок «Хочу в СССР!» звучали нотки ностальгії за 
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Сталіним, антипольські пасажі [18], критикувалися й принижува-
лися ті чи інші європейські країни (наприклад: «Голландия – 
клоака Европы»). Контрапунктом усіх номерів газети була 
ненависть до, як вказувалося, «маленьких злих американців»: 
розповідалося, «Как США хотели победить СССР. План Третьей 
мировой войны от 1951 года» [19], що «США готовят серию 
революций в мире» [20], і вони винні в аварії на Фукусімі [21]. 

Нагнітанні страху в країні сприяли публікації на кшталт «В 
мире продовольственная паника» [22], «Катастрофа в Японии – 
только начало» [22], «Европа в ужасе от Венгрии» [23], «Стамбул 
исчезнет с карты?» [23], «Тайное мировое правительство готовит 
миру “глобальную империю”» [23]. 

Від апокаліптичних сценаріїв у галузі української економіки 
«Хочу в СССР!» перейшла до рефлексій про політичний апока-
ліпсис. У 2011 році газета (стаття «Галичина без Украины простым 
людям не нужна», №3, 3–19 квітня 2011) порушувала питання 
«галицького сепаратизму», писала про «Ливийский» сценарий для 
Украины», про те, що «Украина на распутье» (№4, 20 – 26 квітня). 
Зі сторінок «злітали» гасла: «Вместо десталинизации займитесь 
новой индустриализацией» і пропонувалися «Здравые рассуждения 
о массовых репрессиях» [24]. Газета виправдовувала пакт Ріб-
бентропа–Молотова і озвучувала, як стверджувала, «глас народу»: 
«Хочу в тоталитарный режим» [25]; ставала на захист совєтських 
свят і пам’ятників [25].  

Стаття «Что такое гражданская война?», яка з’явилася у 
«демонстраційному номері» в Мережі у 2013 році [26] (редактор – 
С. Долгов), давала не лише негативні оцінки подіям на Майдані 
кінця 2013 року, а була своєрідним планом подальшого розвитку 
подій: «нацисти захоплять владу», розпочнеться громадянська 
війна, яка з Києва перекинеться на інші регіони. Але: «Зрозуміло, 
що південний схід не допустить у себе безладу, і туди нацисти не 
сунуться. Вони спробують захопити владу у Галичині і Західній 
Україні. Почнуться погроми, вбивства інакомислячих, терор. 
Приблизно те, що відбувалося у роки Великої Вітчизняної війни, 

                                                 
 18 червня 2014 року С. Долгов як редактор сепаратистських видань був 

затриманий СБУ у Маріуполі. 
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коли банди УПА знищували євреїв, росіян і особливо поляків». 
Залякуючи читачів, сіючи ворожнечу і паніку, «Хочу в СССР!» 
прогнозувала: «…Ані Євросоюз, ані Росія не будуть терпіти 
безпорядків… В Україну будуть введені миротворчий контингент 
ООН і російські війська. Відбудеться розкол країни» [26]. Такі 
«прогнози» підштовхують до висновку, що окупація Криму, 
нинішня російсько-українська війна – події, які планувалися і 
продумувалися до найдрібніших деталей, що їх організатори 
відкрито поширювали свої ідеї на території Української держави, 
шукали однодумців. А держава впродовж років їх не помічала.  

Зрештою, «Хочу в СССР!» переймалася тим, де пройде лінія 
розподілу між «Великою і Західною Україною». Стверджувалося, 
що у разі її проходження по Збручу – буде «все в порядку», а якщо 
«по Києву», то «скоро ці області збунтуються і попросяться назад 
в Україну», а Крим «повернеться до Росії», Східна ж Україна «або 
відновить статус Новоросії, або повернеться в склад Росії – як 
новий федеральний округ». Фантазії розвивалися і видання твер-
дило, що «Закарпаття спробує захопити Угорщина, а Буковину – 
Румунія». Щодо Галичини, то вона «буде проситися в Євросоюз. 
Але ані Німеччина, ані Франція раді такому подарунку не будуть, 
їм уже вистачить Греції, Румунії і Болгарії… В виграші будуть 
тільки США», які матимуть змогу розташувати військові бази на 
території Галичини [26].  

Оприлюднення сценаріїв розподілу України не лякало можно-
владців: «Хочу в СССР» була занесена до «Каталогу періодичних 
видань України. Видання України для України на період з січня 
2015 року по грудень 2015 року» [27], у зв’язку з чим виникає 
питання щодо того, хто забезпечує функціонування механізму, дія 
якого спрямована на руйнування держави? 

До «Каталогу…» на 2015 рік були занесені й донецькі «Итоги 
недели», які ще в 2014 році неодноразово характеризувалися в 
медіях як «сепаратистське видання» [28]. Крім них – «Газета для 
соотечественников Русская ПРАВДА» [29], яка, з-поміж іншого, 
була «зв’язковим» між Російською Федерацією і «соотєчєствен-
ніками» в Україні і до певної міри координувала їхню роботу [29]. 
Так, у зверненні «Руководителям организаций соотечественников» 
вказувалося на існування досить розгалуженої «Системи 
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ВКСОРС» («Всеукраинского Координационного Совета организа-
ций российских соотечественников»), з діяльністю якого був 
пов’язаний, за даними газети, народний депутат В. Колісніченко, а 
«профільні Комітети КСОРС очолили активні миряни Української 
православної церкви (Московський патріархат)» [30].  

Таким чином, в українському інформаційному просторі і, 
зокрема, просторі Донеччини напередодні і під час подій 2014 – 
2015 були присутні російські агенти впливу. Ці агенти не лише 
сіяли страх і паніку, розпалювали ворожнечу і ненависть на націо-
нальному ґрунті, але й координували діяльність «соотєчєствєн-
ніков» і фактично готували ґрунт для російського агресора. 
Українські громадяни, які сприйняли статус «соотєчєствєнников», 
спираючись на різні ідейні установками (породжені ностальгією за 
СССР чи ілюзією «слов’янської єдності» і т. п.), були залучені до 
механізму руйнування українського інформативного простору, 
практичного знищення ідентифікації «громадянин України».  

Одним із потужних провідників політики Російської Федерації 
в українському інформаційному просторі була УПЦ (МП). Про це 
дозволяє говорити, приміром, той факт, що ще у квітні 2014 року, за 
повідомленням сайту «Релігія в Україні. Міркуй разом з нами», 
заступником глави ВКСОРС і керівником «одного із найбільш 
важливих у роботі ВКСОРС «Комітету з питань інформації і ЗМІ 
для соотєчєствєнніков» був призначений С. Проваторов, який 
очолював «кілька релігійних общин УПЦ» і був «одним із ініціа-
торів відновлення «Союза русского народа» – «правомонархічної, 
чорносотенної, православно-консервативної суспільно-політичної 
організації», що діяла у 1905 – 1917 роках, у тому числі в Києві. 
Крім керування Комітетом, С. Проваторов керував вищезгаданою 
«Газетой для соотечественников Русская ПРАВДА» [30]. У 
«Комітеті з підтримки канонічного православ’я і захисту РПЦ» 
працював Ю. Єгоров, лідер православного братства Олександра 
Невського і громадської організації «Православний вибір». Він був 
організатором «вуличних акцій і протестних заходів» проти «цар-
ства антихриста» зі США і Європи, брав участь у панахиді і молитві 
«за Росію і за звільнення від іга жидівського»; у «Раді з роботи з 
козачими організаціями» працював О. Селіванов, атаман «вєрного 
казачєства», що був відомий як переконаний монархіст, прибічник 
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чистоти «русской нации», який неодноразово брав участь у 
розв’язанні міжконфесійних конфліктів силовими методами [30]. 
Кількома комітетами в рамках КСОРС одночасно керував В. Коліс-
ніченко, який твердив, що «нашим першочерговим завданням є 
наповнення ВКСОРС реальною роботою, структурування росій-
ського руху в Україні, консолідація усіх здравомислячих і конструк-
тивних сил довкола спільних завдань російської ідентичності 
України та ідей «русского мира». Усіх цих «лідерів» сайт харак-
теризував як таких, що «мають схожі погляди на незалежність 
України, які варіюються від обережно-боязких до крайнього не-
прийняття» [30]. Показовим було те, що ВКСОРС діяв за фінансової 
і політичної підтримки російського уряду [30]. 

Таким чином інформаційний простір України переформа-
товувся за активної участі не тільки УПЦ (МП), але й російських 
чорносотенців, «вєрного казачєства», народних депутатів і т. п. 

Особливе місце в інформаційному просторі Донеччини (як і 
загалом Східної України) посіла Слов’янська партія, що була за-
реєстрована Мін’юстом 1993 р. зі штаб-квартирою в м. Донецьку. 
Показово, що із 9 партій, що нині занесені до державного реєстру 
політичних партій зі штаб-квартирою на Донеччині, лише 
Слов’янська партія у досліджуваний період мала свою газету – 
видання «Славянские новости». 

Аналіз контенту газети, що виходила/виходить як на 
паперових носіях, так і була представлена у Мережі [31], свідчить 
про те, що інформаційні технології, застосовувані «Славянскими 
новостями», мало чим відрізнялися від аналогічних інструментів 
впливу на свідомість українських громадян інших антиукраїнських 
видань. Зокрема, про це свідчить специфічний набір тем, що були 
представлені на сторінках газети: 

                                                 
 У це число, крім Слов’янської партії (реєстраційні дані: №469, 1993), 

входять Політична партія «Партія Козаків України» (№150-п.п., 2008), Політична 
партія «Партія Народний порядок» (№167-п.п., 2009), Політична партія «ДІТИ 
ВІЙНИ «НАРОДНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ» (№171-п.п., 2009), Політична партія 
«Твоя Україна» (№182-п.п., 2010), Політична партія «Партія Народна Плат-
форма» (№217-п.п., 2013), Політична партія «Українська сила» (№239-п.п., 2014), 
Політична партія «ВІДРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК» (№236-п.п., 2014), Політична 
партія «Партія Європейських Демократів» (№251-п.п., 2014). 
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– видання приділяло багато уваги своєрідному «перепису-
ванню» української історії (про що свідчать, приміром, публікації 
«Краткий очерк истории ОУН: террор, разбой, геноцид» [32], 
«Очередной пересмотр истории» [33] «Праздник, который не 
объединяет» [34], «Голодомор вымышленный и настоящий» [35]), 
оцінюючи явища, події, факти українського історико-політичного 
процесу не з позицій українського державного інтересу, але з 
позицій «слов’янської єдності», що були суголосні російським; 

– паралельно з препаруванням минулого «Славянские новости» 
досить своєрідно висвітлювали українську дійсність початку ХХІ 
століття, твердячи про існування «українського нацизму», з яким, за 
версією видання, А. Меркель збиралася боротися ще у 2008 році [36];  

– значне місце на сторінках видання відводилося констру-
юванню «жахливого сьогодення України», що супроводжувалося 
використанням «лексики ненависті» (про що свідчили, приміром, 
такі публікації, як: «Фашизм не прошел!» [37], «Партию «Родина» 
преследовали по указанию СБУ» [38], «Янукович обещает, а 
нацисты маршируют» [39], «Киев больше не Киев» [40], «Обре-
ченное государство» [41] та ін.); 

– публікації щодо подій зими 2014 подавалися із певними 
акцентами: «Президент не предал, предали его» [42], «Украинской 
власти выгодна аннексия территорий» [43], «Выборы на Украине. 
Фарс в палате №6» [44];  

– газета мала свій погляд на події на міжнародній арені («Из 
пепла сожженного Цхинвала как Феникс родилась независимая 
Южная Осетия. Хроника грузинско-осетинского военного конф-
ликта» [45], «Китай задавит США быстрее, чем все ожидают» [46], 
«Для американца война – мать родна! Граждане США хотят новой 
войны» [47], «Гниющая Америка» [48] та ін.), які, в одних випадках, 
прямо йшли в розріз із позицією більшості у світовому співто-
варистві, в інших – по-своєму підігравали Росії, ще в інших – просто 
були відвертою фальсифікацією; 

– по-своєму видання висвітлювало особливості взаємин 
України й Росії, намагаючись переконати читача у тому, що, 
приміром, «Медведев засыпает с мыслью об Украине» [49]. 

Лейтмотив публікацій «Славянских новостей» – пошук 
ворога, таврування націоналістів, фашистів, нацистів; ностальгія за 
СССР (публікація «Хотим в СССР!» [50]) та ін.  
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Зрозуміло, що не лише Слов’янська партія, вкорінена у 
Донецьку, насичувала регіон сумнівним інформаційним ресурсом: 
свою лепту у дестабілізацію регіону вносили і комуністи (див. 
газету КПУ «Коммунист» [51]), і «прогресивні соціалісти» (див. 
газету ПСПУ «Досвітні огні» [52]) та інші політичні сили. 
Особливу увагу слід звернути на діяльність зареєстрованої у липні 
2013 року Політичної партії «Ми Маємо Мету» (реєстраційний 
номер 219-п.п.; як свідчать дані Державної реєстраційної служби, 
партія є діючою до теперішнього часу [53]), лідер якої Д. Пушилін 
став своєрідним двигуном деструкції в Донбасі – співголовою 
«тимчасового уряду ДНР» (7 квітня – 15 травня 2014 року), 
головою «президії верховної ради ДНР» (15 травня – 18 липня 
2014 року), заступних голови «народної ради ДНР» (з листопада 
2014 року). Д. Пушилін проголосив представників української 
влади «окупантами» [54] території «Новоросії». Ця ідея була 
підхоплена газетою «Новороссия» (яка почала виходити із травня 
2014 року), на сторінках якої, крім Стрєлкова, Губарєва, Бородая, 
виступали такі одіозні особистості Росії, як А. Дугін, С. Глазьєв,  
А. Проханов та ін.  

Одним із найвагоміших джерел інформації на Донеччині (як 
свідчить всеукраїнське опитування громадської думки, проведене 
Київським міжнародним інститутом соціології 9 – 19 жовтня 2014 
року) було телебачення. На запитання «З яких джерел Ви дізна-
єтеся новини про ситуацію в Україні? Вкажіть, будь ласка, три 
основні джерела» 83,5% опитаних зазначили, що для них основним 
джерелом новин виступає українське телебачення, 31% – Інтернет-
сайти, 29% – знайомі та родичі, 21% – російське телебачення, 29% – 
українські газети та журнали, 16% – українське радіо, 11% – 
соціальні мережі, блоги, 2% – російські газети та журнали, 1% – 
російське радіо [55]. При цьому 22% українців повністю довіряли 

                                                 
 Методом особистого інтерв’ю було опитано 2 025 респондентів, що 

мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (окрім Луганської 
області та АР Крим), за стохастичною вибіркою, репрезентативною для насе-
лення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 
0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 
2,8% – для показників близьких до 25%, 2,0% – для показників близьких до 10%, 
1,4% – для показників близьких до 5%. 
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українському телебаченню, 59,5% – довіряли лише частково, 14% – 
взагалі не довіряли (4,5% не визначилися) [55].  

Показовим є те, що рівень «загальної довіри» за регіонами 
варіювався: якщо повністю чи частково в Україні (в цілому) 
українському телебаченню довіряли 81,5% опитаних, то в 
Західному регіоні – 95%, у Центрі – 90,5%, на Півдні – 78%, у 
Східному регіоні (без Донбасу) – 63%, в Донбасі – 57% [55]. Серед 
цих 57% лише 7% опитаних довіряли повністю, 50% – частково, 
34,5% мешканців Донбасу взагалі не довіряли українському ТБ. 
Таким чином, Донбас був регіоном, мешканці якого, порівняно із 
жителями інших регіонів, найменше довіряли українському ТБ. 

Щодо російського телебачення, то йому повністю довіряли лише 
5% українців, 26% – довіряли лише частково, 48,5% – взагалі не 
довіряли (20,5% не визначилися). Якщо згрупувати тих респондентів, 
які довіряли російському ТБ повністю та частково, і прослідкувати, 
як рівень «загальної довіри» варіювався між регіонами, то побачимо, 
що в Україні в цілому цей рівень становив 31%, у Західному регіоні – 
8%, у Центрі – 15%, у Південному регіоні – 29%, у Східному (без 
Донбасу) – 61%, у Донбасі – 87% [55]. Таким чином, Донбас був тим 
регіоном України, де рівень довіри до російського ТБ був найвищим.  

Мешканці Донбасу, як свідчать дані Таблиці 5, найбільше 
серед інших громадян України регулярно чи час від часу дивилися 
російські телеканали – відповідно, 23,7% і 58,3% і тільки 17,7% не 
дивилися їх [55]. 

 Таблиця 5 
Чи дивитеся Ви російські телеканали? 

За регіонами (Донбас окремо): 
 

Захід Центр Південь 
Схід  
(без 

Донбасу)
Донбас 

Так, регулярно 5,0 4,9 9,1 8,9 23,7 
Так, час від часу 19,8 22,3 23,5 33,3 58,3 
Ні, не дивлюся 75,0 72,3 64,6 57,8 17,7 
Не знаю/Важко 
відповісти 

0,2 0,5 2,9 0,0 0,3 

РАЗОМ 100 100 100 100 100 
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12 лютого 2015 року Верховна Рада України ухвалила 
постанову «Про тимчасове призупинення акредитації журналістів 
та представників деяких засобів масової інформації Російської 
Федерації при органах державної влади України», згідно з якою 
передбачалося тимчасове (до ухвалення рішення про завершення 
антитерористичної операції) припинення акредитації журналістів і 
представників (продюсерів, операторів, технічних працівників) 
низки ЗМІ РФ при органах державної влади України. Згодом СБУ 
склала список із понад 100 російських ЗМІ (ТБ, інформаційні 
агенції, газети, Інтернет-ресурси), акредитація яких тимчасово 
припинена (список не був оприлюднений). 

Наслідком діяльності, по суті, антиукраїнського інформацій-
ного ресурсу в Україні, який часто діяв поза морально-етичними 
нормами журналістики як агресивний дезінтеграційний комуніка-
тивний чинник, стало те, що: 

– методом «абсурдизації реальності» (через надання неповної, 
недостовірної, фрагментарної та іншими способами викривленої 
інформації) висміювалися досягнення/можливості України як 
держави; 

– нівелювалися довіра до політичних, соціальних інститутів 
Української держави;  

– відбувалася дифамація і, відповідно, ізоляція певних 
прошарків українського суспільства; 

– насаджування страху, невпевненості від зіткнення 
свідомості із українською дійсністю, підживлення ненависті, 
ксенофобії були лейтмотивом антиукраїнських суб’єктів інфор-
маційного поля, що призводило до формування в індивіда стійких 
негативних установок, викривлення сприйняття реальності і, як 
наслідок, до зростання рівня конфліктогенності соціуму; 

– прогресивний розвиток у створюваному віртуальному 
(словесно-емоційному) просторі пов’язувався із «слов’янами», чи 
«православними», чи «русским миром» на чолі з Росією. Натомість 
Захід, демократія зображувалися як деструктивна сила. Тобто 
спостерігалося штучне розмежування цінностей Заходу і Сходу 
(насамперед Росії), «привласнення» досягнень, перемог людства 
(зокрема, над фашизмом) на користь Росії; 
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– відбувалося маніпулювання політико-ідейною ідентифі-
кацією мешканців регіону; 

 – маніпулювання інформацією, «банальна риторика», а також 
«мова ненависті» призводили до нездатності спільноти (зокрема, 
локальної, у Донбасі) протистояти зовнішнім викликам; 

– маніпулювання інформацією призводило/призводить до 
руйнування практик міждержавного, міжцивілізаційного діалогу, 
міжкультурних комунікацій.  

Потрапляння індивіда у тенета віртуальних благ («слов’ян-
ської єдності», «русского мира», «православного братства» та ін.) 
була однією з причин, які уможливили знищення «імунітету 
соціуму» і постання «саморобних» «ДНР» і «ЛНР» та обернулися 
фактичним самознищенням регіону.  
 
_______________________________ 
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ДИСКУРС ДОНБАСУ  
В МЕДІА-ПРОСТОРІ ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ  

РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 
 

У статті здійснено аналіз дискурсу Донбасу в медіапросторі 
політичної еліти Російської Федерації. Обґрунтовано, що концеп-
туальною основою дискурсу Донбасу в медіапросторі політичної 
еліти РФ, побудованого на принципах тотальної за медіаефектом 
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та агресивної за характером пропаганди, є ідея «розділеного 
народу» (росіяни Росії та росіяни України; росіяни та українці), 
коли принцип етнічної єдності в політичному сенсі домінує над 
принципом громадянської ідентичності. 

Ключові слова: Україна, Донбас, Російська Федерація, 
політична еліта, медіапростір. 

Nataliia Rotar. The discourse of the Donbass in the media space  
of the political elite of the Russian Federation 

The article analyses the discourse of Donbass in the media space 
of the political elite of the Russian Federation. It is proved that the 
conceptual basis of Donbass in the media space discourse of the 
political elite of Russia, built on a total of printspipah media effects and 
aggressive propaganda, is the idea of the «divided nation» (Russian 
Ukraine and Russia Russian, Russian and Ukrainian), when the 
principle of ethnic unity in the political sense prevails over the 
principle of civic identity. 

Key words: Ukraine, Donbass, Russian Federation, the political 
elite, the media space. 

 

У сучасному світі інформаційний та політичний процеси мають 
єдину природу – інформаційну, що багато в чому визначає змістовні та 
процесуальні характеристики політики. В умовах перенесення 
політичних відносин в інформаційне поле ЗМІ дедалі частіше 
виступають як вирішальний чинник розвитку політичного процесу. До 
того ж, сучасні політичні комунікації активно інкорпоровані в процеси 
глобалізації світового інформаційного простору. Попри те, що держава 
як основний актор на політичній арені зберігає свою значимість у сфері 
міжнародної інформаційної політики, ЗМІ зорієнтовані на виконання 
ролі активного і відносно самостійного суб’єкта політичного процесу, а 
політика держави не формується безпосередньо ЗМІ, її успіх багато в 
чому залежить як від позиції впливових періодичних видань, які 
потрапляють у поле зору політиків, здатних мобілізувати громадську 
думку, так і від можливостей і здатності ключових суб’єктів політики 
використовувати ЗМІ в реалізації власного внутрішньо- та зовнішньо-
політичного курсу.  

Одним з важливих аспектів перетину інформаційних та полі-
тичних процесів стає медіапростір політичної еліти, що використо-
вується як ресурс влади та безпосередньо впливає та змістовний 



0  

 200 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 3(77) 

контент ЗМІ. Медіапростір політичної еліти розумітимемо як 
частину політичного простору, у якому сконцентровано погляди та 
політичні практики політиків, інтегрованих у систему вироблення 
та суспільного споживання масової інформації. Особливостями 
медіапростору політичної еліти, наділеного багатьма елементами 
символічного простору політики, є його насиченість політичними 
образами, символами, концептами, у яких відтворюються знання, 
переконання та ціннісні переваги, визначаються комунікативні 
наміри та технології їх практичної реалізації. 

Дослідження ролі і функцій дискурсу та медіапростору у 
формуванні системи міждержавних відносин перебуває на 
перетині різних галузей наукового пізнання. Найбільш важливими 
для підготовки цього наукового дослідження стали положення, 
сформульовані в наукових працях А. Грабельнікова, І. Дзялошин-
ського, П. Киричека, С. Корконосенка, А. Короченського, Б. Вуда, 
М. Гаврилової. Важливими є ідеї В. Малькової, В. Тишкова, Г. Ко-
жевнікової, А. Верховського щодо аналізу проблем толерантності 
в текстах ЗМІ та формування «мови ворожнечі». Метою цієї статті 
є визначення структури та основних інтенцій дискурсу Донбасу в 
медіапросторі політичної еліти РФ. 

У найбільш широкому визначенні російський дискурс 
Донбасу є формою інформаційної політичної боротьби (експансії), 
що фіксується в медіапросторі політичної еліти РФ за допомогою 
образів та символів, які відображають геостратегічні наміри Росії 
стосовно України. Тому наше дослідження ґрунтується на ідеях 
конструктивістської парадигми, зокрема ідеї про те, що держави як 
основні учасники міжнародних відносин, які наділені відчуттям 
«Я», тобто характеризуються унікальною ідентичністю, що 
формується насамперед дискурсом політичної еліти, зберігається у 
її медіапросторі та транслюється за допомогою усього віяла 
сучасних комунікативних каналів. Як базовий метод дослідження 
дискурсу Донбасу в медіапросторі політичної еліти РФ був 
обраний метод інтент-аналізу, що дозволяє визначати здатності 
слова спонукати до дії, враховуючи при цьому прихований 
підтекст висловлювань. Логіка методу інтент-аналізу зумовила 
послідовне визначення (1) функціональної спрямованості дискурсу 
політичної еліти РФ; (2) структурування основних інтенцій 
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дискурсу, що позиціонуються в медіапросторі еліти; (3) змістовної 
специфікації типових інтенцій політичної еліти, сукупність яких 
формує образ Донбасу, що транслюється засобами медіапростору 
російської еліти. Відповідна методу джерельна база дослідження 
утворена комплексом офіційних виступів та промов президента 
РФ В. Путіна та стенограм засідань Державної Думи РФ за період 
2014 – квітень 2015 р., що розуміються нами як офіційний сегмент 
медіапростору політичної еліти РФ. 

Донбас є тим регіоном України, в якому інформаційна при-
сутність РФ завжди фіксувалася у вигляді інформаційного впливу, 
що подекуди набував форм інформаційного тиску. Метою інфор-
маційного впливу РФ на Донбасі було і залишається знищення 
будь-яких політичних установок, намірів, уявлень чи оцінок, які 
пов’язують населення регіону з політичними ідентичностями в їх 
українському громадянському вимірі. Російські інформаційні 
інструменти впливу застосовують модель цілеспрямоваго впливу, 
фактично інформаційного управління, метою якого є формування 
у об’єктів інформаційного управління такого виду поінфор-
мованості, щоб рішення про вчинення ними політичних дій 
відповідали інтересам та потребам суб’єктів управління. 

Зміст поінформованості об’єкта інформаційного управління, 
його смислове навантаження визначаються офіційним дискурсом 
політичної еліти (насамперед президента та парламентарів), який 
задає контент масового інформаційного простору. М. Гаврилова, 
оцінюючи президента як суб’єкта політичної комунікації, наголо-
шує, що однією з найважливіших характеристик президентського 
дискурсу є те, що «президентська промова інтерпретується як 
політична дія» [1, с. 257]. На користь такої інтерпретації 
президентського дискурсу вказують і результати досліджень 
американської президентської риторики від Ф. Рузвельта до  
Дж. Буша-молодшого, здійснених Б. Вудом [2 ; 3; 4]. Науковець 
доводить, що президентський дискурс американської економічної 
політики безпосередньо впливає на всі рівні фінансових ринків – 
від сприйняття громадянами економічних новин до зовнішніх 
інвестицій та банківських відсоткових ставок.  

Можливість розуміти дискурс Донбасу, сформований та 
відтворюваний у медіапросторі політичної еліти РФ, як інструмент 



0  

 202 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 3(77) 

цілеспрямованого впливу на масмедійну аудиторію російських 
ЗМІ, зокрема і українського Донбасу, підтверджується тим, що на 
тлі відсутності стабільних громадянських ідентичностей російська 
меншина та русифікована частина цього регіону України були 
зорієнтовані на отримання політичної інформації з російських 
інформаційних джерел. Наприклад, одна з компаній, що надає 
послуги кабельного телебачення в Донецьку, пропонує глядацькій 
аудиторії чотири пакети каналів – «Україна», «Стандарт», 
«Розширений» та «Ямал», з яких тільки у першому максимально 
представлені українські канали новинного характеру і який кори-
стується найменшим попитом серед абонентів [5]. Рекламуючи ж 
три інші пакети, наголошується, що в них «зібрані УСІ російські 
інформаційні телевізійні канали, які не безпідставно можуть 
претендувати на звання телеканалу № 1 Російської Федерації». 
Отже, РФ мала сформовану глядацьку аудиторію в Донецьку, 
стосовно якої могла активно використовувати найбільш дієвий 
засіб наочно-образного сприйняття політичної інформації – 
телевізійного інформаційного впливу, адже 83 % населення 
Донбасу дізнаються новини саме з телевізійних каналів (друге 
місце належить Інтернет-ЗМІ (41%), на третьому місці – близькі 
люди, родичі, друзі, сусіди (24%) [6]. 

Насамперед охарактеризуємо функціональну спрямованість 
дискурсу політичної еліти РФ щодо Донбасу, тобто визначимо, до 
яких політичних дій спонукають промови російських політиків 
аудиторію, частина якої представлена громаднами України. 
Функціональна спрямованість дискурсу Добасу В. Путіна 
розкривається через виокремлення певних тематичних блоків, 
ідеологічно підпорядкованих необхідності захисту інтересів росіян 
та російськомовного населення («... якщо ми побачимо, що це 
свавілля починається в східних регіонах, якщо люди попросять нас 
про допомогу, а офіційне звернення чинного легітимного прези-
дента у нас уже є, то ми залишаємо за собою право застосовувати 
всі наявні у нас засоби для захисту цих громадян. І вважаємо, що 
це цілком легітимно» [7]).  

Першим тематичним блоком офіційних промов, в яких 
російський президент позиціонує своє ставлення до України як до 
незалежної («Ніколи не піддавав сумніву ту обставину, що Україна 
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є сучасною повноцінною, суверенною європейською державою» 
[8]) та європейської («Це велика європейьска країна з європейською 
культурою» [9]) держави. Проте розгортання ціє тези В. Путіним 
вказує на декларативність таких оцінок, адже більш розлого політик 
ставить під сумнів не сам факт незалежності України, а кордони, в 
яких вона існує сьогодні. Відповідаючи на питання Н. Баклі, 
журналіста «Файненшл таймс» щодо того, чи є Донбас (журналіст 
використав путінську назву Новоросія) частиною України, В. Путін 
чітко сформулював свою позицію як позицію невизнання сучасних 
кордонів України. Російський президент визначив три регіони 
України, існування яких в сучасних кордонах нашої держави він 
ставить під сумнів: (1) східні та південні області України: «...історія 
формування України в її сьогоднішніх кордонах – це досить 
складний процес. А ви що, хіба про це не знаєте? Ви що, не знаєте, 
що в 1922 році частину земель, яку якраз ви і називаєте ... загалом- 
то, завжди історично називали ці землі Новоросією. Чому? Тому що 
це, по суті, був один регіон з центром у Новоросійську, тому 
називався Новоросією. Це Харків, Луганськ, Донецьк, Миколаїв, 
Херсон, Одеська область. Ці землі були в 20-ті роки, в 21–22-му 
роках, при створенні Радянського Союзу, передані від Росії Україні. 
Формулювання просте було в комуністів: для того, щоб підняти 
процентне співвідношення пролетаріату на Україні» [8]; (2) Крим: 
«У 54-му році Хрущов, який любив постукати чоботом в ООН, 
чомусь прийняв рішення передати Крим Україні. Зроблено це було 
тоді з порушенням навіть радянського закону. За чинним тоді 
нормативним актом, за законами Радянського Союзу, для того, щоб 
одну територію союзної республіки передати іншій союзній 
республіці потрібно було рішення Верховної Ради одного і другого 
суб’єкта, тобто однієї республіки і другої. Цього не було зроблено, а 
що було зроблено? Проштампували відповідним рішенням президії 
Верховної Ради РРФСР і Україною, але не самого парламенту, а 
тільки президії» [8]; (3) Західна Україна: «А Ви що, не знаєте, чи 
що, що після Другої світової війни частина територій була 
прирізана до України як результат Другої світової війни? Частину 
відрізали від Польщі, від Угорщини, здається. Львів яким був 
містом, якщо не польським? Ви що, не знаєте про це, чи що?» [8]. 
Таким чином В. Путін вказує на обґрунтованість претензій Росії 
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щодо Донбасу та Криму й провокує ревізіоністів Угорщини, Польщі 
та Румунії до актуалізації своїх територіальних претензій до 
України. Цей аспект функціональної спрямованості дискурсу В. Пу-
тіна підкріплюється офіційним позиціонуванням неможливості 
етнічного розмежування українців та росіян («мені здається, що 
російський та український народ – це практично один народ, от хто 
б чого не говорив» [10]) та визнанням специфіки Західного регіону 
України як найбільш європейського («Так, звичайно, є Галичина, є 
території, які примикають до Заходу, до Західної Європи. У них 
природним чином формувалися особливі відносини з католицьким 
світом, природним чином формувалися відносини зі своїми 
сусідами, там взаємне проникнення мов і культур» [10]), який не 
повинен «нав’язувати» свої погляди всьому народу України.  

Другий тематичний блок у путінському дискурсі Донбасу 
представлений позиціями російського президента щодо форми 
державного устрою України, яка б відображала «специфіку інте-
ресів», сформованих на Сході нашої країни. Необхідність 
федералізації В. Путін обґрунтовує для своєї аудиторії «складним 
етнічним складом» [9] України. Не розуміючи «небажання 
деяких політичних сил на Україні навіть слухати про можливості 
федералізації» [9], російський президент визначає цей процес як 
одну з умов нормалізації відносин між Росією та Україною, 
оскільки тільки федералізація України здатна забезпечити дотри-
мання законних прав та інтересів «росіян, які проживають на 
Україні, і тих людей, які вважають себе росіянами незалежно від 
того, що у них у паспорті написано. Людей, які вважають 
російську мову рідною мовою, а російську культуру рідною куль-
турою і які відчувають свій нерозривний зв’язок з Росією» [11]. 
Найбільш компактно ця категорія людей проживає на Донбасі, 
тому Росія вважає своїм обов’язком домогтися, «щоб люди, які 
проживають на територіях [Донбас – Н. Р.], зрозуміли, що вони 
на щось мають право, що вони щось можуть вирішувати 
самостійно у своєму житті» [9]. Така інтерпретація прав громадян 
України, що проживають на Донбасі, провокує аудиторію 
оцінювати їх як безправних, що не можуть домогтися дотримання 
наявних регіональних та етнічних інтересів і потреб у форматі 
існуючого державного устрою України. 
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Третім тематичним блоком дискурсу Донбасу є його функціо-
нальна спрямованість на підтримку регіональної ідентичності у 
формах та категоріях, що забезпечують її першорядний, порівняно 
з українською громадянською ідентичністю, характер. В. Путін 
позиціонує населення Донбасу як «великих патріотів своєї малої 
батьківщини» [11], залишаючи таким чином відкритим питання – а 
що є для населення Донбасу батьківщина в державному сенсі: 
Україна, Росія чи квазіполітичні утворення «ЛНР»/«ДНР»? На тлі 
позиціонування Донбасу як території, що не визначається росій-
ським президентом як територія України («введення в дію раніше 
прийнятого закону про особливий статус цих територій – Доне-
цька і Луганська» [12]; «Спроби Києва чинити економічний тиск 
на Донбас, блокувати його життєдіяльність лише ускладнюють 
ситуацію» [13]), та наділення Донецька і Луганська характеристи-
ками політичного суб’єкта у взаємодії з Києвом («російська 
сторона виступає за налагодження стійких прямих контактів Києва 
з Донецьком і Луганськом, за продовження роботи в рамках 
контактної групи» [13]; «необхідні законні голоси, що пред-
ставляють Донбас, які б взаємодіяли з владою у Києві» [8]) 
залишає в путінської аудиторії можливість обирати громадянську 
ідентичність тільки як російську або «ЛНРівську»/«ДНРівську». 

На нашу думку, саме такий тематичний блок російського 
дискурсу Донбасу на символічному рівні виводить Донбас за 
межі державних кордонів України. Водночас, вкажемо на певну 
особливість путінського дискурсу Донбасу. Жоден виступ перед 
російською аудиторією, який інформаційно спрямовувався і на 
Донбас, не містив інтерпретації Донбасу як території України ані 
в політичному, ані економічному сенсах. Але у телефонних 
розмовах з європейськими політичними лідерами, зберігаючи 
позицію щодо політичного відмежування Донбасу від України 
(«нагальна необхідність налагодження прямого політичного 
діалогу Києва з представниками Донбасу» [14]; «важливість 
налагодження політичного діалогу між київською владою та 
представниками Донецька і Луганська» [15]; «особливу увагу 
приділено формуванню в рамках Контактної групи робочих 
підгруп, за допомогою яких є змога здійснювати необхідний 
діалог між київською владою та представниками Донбасу» [16]), 
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В. Путін говорить про Донбас як про територію України в 
економічному контексті («В. Путіним акцентовано пріоритетне 
значення... надання підтримки економічному відновленню 
постраждалих регіонів Південного Сходу України» [17]).  

Комунікативному виведенню Донбасу за політичні кордони 
України та сферу українських громадянських ідентичностей у 
російському медіапросторі сприяло й те, що громадяни України, 
які проживають у Донецькій та Луганській областях України, жод-
ного разу не позиціонувалися президентом РФ саме як громадяни 
України. Натомість у президентському дискурсі Донбасу вони 
визначаються за допомогою нейтрального в політичному сенсі 
поняття «люди»: «І потрібно поважати людей, які живуть на 
Південному Сході України» [18]; «право на те, щоб сказати 
вирішальне слово, хто, як і з ким хоче жити, на яких умовах, має 
належати людям, які живуть на цих територіях» [11]; «конститу-
ційна реформа, в якій мають бути враховані законні права людей, 
які проживають на території Донбасу» [12]; «нам треба обов’яз-
ково подати сигнал тим людям, які живуть на Південному Сході 
України, вони повинні відчути себе «а» – в безпеці і «б» – 
учасниками загальнополітичного процесу стабілізації в країні» [7]. 
В іншому разі, В. Путін публічно залишив за собою право введен-
ня російських військ у східні регіони України: «ми вважаємо, що 
якщо ми навіть приймемо рішення, якщо я прийму рішення про 
застосування Збройних Сил», то воно буде легітимним, повністю 
відповідатиме нормам міжнародного права та зобов’язанням Росії 
щодо захисту «тих людей, яких ми вважаємо близько пов’язаними 
з нами і історично, і в сенсі загальної культури, пов’язаними тісно 
в економічному плані. Це відповідає нашим національним інтере-
сам – захистити цих людей. І це гуманітарна місія. ... ми не 
зможемо залишитися осторонь, якщо побачимо, що їх починають 
переслідувати, знищувати, піддавати знущанням. Дуже б хотілося, 
щоб до цього не дійшло» [7]. 

Російський парламентський дискурс Донбасу в частині 
визначення функціональної спрямованості є суттєво вужчим, аніж 
президентський. Зокрема, з трибуни Державної Думи РФ був 
підтриманий та емоційно розгорнутий переважно загальний 
контекст тематичних блоків президентського дискурсу Донбасу – 
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необхідність захисту росіян. Розглядаючи звернення до парламентів 
світу і міжнародних парламентських організацій із вимогою 
«звернути увагу і почати розслідування, відкрите і неупереджене 
розслідування злочинів на Південному Сході України», наслідки 
майдану позиціонувалися як страшні для України в цілому («це 
призвело до геноциду росіян на всій території країни» [19]; «всі 
політичні репресії спрямовані тільки проти російських організацій, 
проти людей, які виступають, а це в основному росіяни. Там же 
немає репресій проти українського народу в цілому, репресії 
конкретно проти росіян!» [20]) та на рівні Донбасу зокрема (для 
«Справедливої Росії» абсолютно очевидно, що на Південному Сході 
України, у Донбасі, в Новоросії відбувається геноцид, і саме за 
етнічною ознакою» [19]). У більш м’яких, характерних для дипло-
матії формах, на етнічну природу конфлікту вказує С. Лавров, 
наголошуючи, що упродовж української кризи Росія послідовно 
прагнула допомогти Україні подолати цей важкий період її історії, 
«досягти міцного миру і національної згоди в питанні про майбутнє 
країни, про її державний устрій, при якому всі українці відчували б 
себе комфортно, безпечно і гідно» [21]. 

Важливим відтінком функціональної спрямованості російського 
парламентського дискурсу Донбасу є те, що саме з російської 
парламентської трибуни голова комітету Держдуми у справах СНД 
Л. Слуцький, наголошуючи на тому, що російський політикум 
виступає «за Русский мир і проти тенденцій, що ведуть до його 
колапсу, які ми спостерігаємо в останні роки і які, на жаль, 
означають, що ми втягнуті в цивілізаційну, геополітичну сутичку», 
чітко визначив російські пріоритети щодо України: «Сьогодні момент 
істини щодо майбутнього Русского мира пов’язаний, звичайно, з 
Україною, зокрема з Південно-Сходом України», тому російські 
парламентарі повинні мобілізувати потенціал міжнародної парла-
ментської дипломатії «для справедливих оцінок, для мирного 
процесу, для майбутнього нашого з вами Русского мира!» [19] 
(принагідно зазначимо, що до 2013 р. 87,0 % населення Донбасу не 
чули про доктрину «Русского мира» Патріарха Кирила [22]). Привер-
тає увагу й те, що в жодному іншому офіційному зверненні чи 
виступі представника політичної еліти Росії досліджуваного періоду 
«Русский мир» не згадувався в контексті подій на Сході України.  
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Отже, для позиціонування функціональної спрямованості 
дискурсу Донбасу російська політична еліта використала інфор-
маційно-інтерпретаційну стратегію, зорієнтовану на такі форми 
комунікації з аудиторією, як інтерв’ю та «пряма лінія», які частіше 
за інші тиражуються усіма видами ЗМІ. На нашу думку, поширення 
інформації саме в таких формах зумовлено бажанням транслювати 
не змістовно-фактичну інформацію, а її змістовно-концептуальне 
наповнення, яке розкриває аудиторії російське бачення зв’язків між 
явищами, фактами та подіями, що відбуваються на Сході України. 

Окреслення функціональної спрямованості дискурсу дозволяє 
здійснити структурування основних інтенцій дискурсу Донбасу, 
що фіксуються в медіапросторі російської політичної еліти. Згідно 
з принципами використання інвент-аналізу встановлено, що струк-
тура інтенцій дискурсу Донбасу утворена поєднанням прагнення 
до апологізації «ми» (створення позитивного образу російської 
еліти в контексті подій на Донбасі), критики «вони» (української 
влади як опонента РФ на Донбасі), апеляції до «3 сторони» 
(Європи та США як потенційних арбітрів у вирішенні українсько-
російського конфлікту).  

Апологізація «ми» російської політичної еліти здійснюється в 
дискурсі В. Путіна в контексті інтересів РФ («ми повинні керува-
тися інтересами країни, з цього будемо виходити» [11]) та розкри-
вається через низку характеристик позиції РФ стосовно Донбасу. 

– Ми робимо все можливе для Донбасу: «Зі свого боку Росія 
зробить усе, що від нас залежить, щоб конфлікт на Сході України пере-
йшов з сьогоднішньої військової фази у фазу обговорення за столом 
переговорів мирними і виключно дипломатичними засобами» [23]; 

– Ми здійснюємо гуманітарну допомогу Донбасу: «Російська 
сторона, у свою чергу, готова і буде надавати гуманітарну 
допомогу населенню Донбасу, що страждає від гуманітарної 
катастрофи» [24]; 

– Ми за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі: «Що 
стосується мінських домовленостей, це дуже важлива частина, і ми 
– за їх виконання ...» [18]; 

– Ми можемо впливати на Донбас, нашу позицію там 
беруть до уваги: «Відомо, що значна частина електроенергетики 
України працює на донбаському вугіллі, але його досі не купують. 
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Нас просили чинити тиск на Південний Схід України, на Донбас, з 
тим щоб гірники погодилися поставляти. Ми це зробили, але досі 
не купують. Чому?» [18]. Але дії політичного керівництва України 
не дозволяють «... нам, у Росії, так вибудувати роботу з людьми на 
Південному Сході України, щоб спонукати їх до повного 
виконання всіх домовленостей» [8]; 

– Ми не втручаємося у внутрішні справи України: «Ми, 
звичайно, не збираємося втручатися, це не наша справа нав’язу-
вати Україні той чи інший спосіб поведінки. Але ми маємо право 
висловити свою думку» [11]; 

– Ми за відновлення відносин з Україною: «Ми будемо 
прагнути до того, щоб відновлювати відносини з Україною, це 
відповідає нашим інтересам» [11]. 

Варто наголосити, що, на відміну від функціональної спрямова-
ності дискурсу Донбасу, апологезація «ми», здійснена В. Путіним, 
була розширена та конкретизована російськими парламентарями. 
Якщо дискурс В. Путіна в частині апологезації «ми» позначений 
минулим чи теперішнім часами та не містить посилів у майбутнє, то 
парламентський дискурс апологезації «ми» зорієнтований виключно 
у майбутнє: 

– Ми повинні сприяти визнанню «ЛНР» та «ДНР»: 
«Діденко А. Н., фракція ЛДПР. ... чи не здається вам, що одно-
стороння відмова центральної київської влади від своїх 
зобов’язань є невеликим кроком по шляху визнання особливої 
публічної правової суб’єктності ЛНР і ДНР? Лавров С. В. 
Безумовно, це факт, який цілком може бути використаний для 
обґрунтування зазначеної вами тези» [21]; 

– Ми повинні змінити державний устрій України: «Спроба 
зберегти унітарну Україну – це глухий кут, виходом з кризової 
ситуації є конфедералізація» [25]; «Ми повинні підтримати 
боротьбу громадян України за своє право на самовизначення» [26]; 

– Ми повинні боротися за демократію в Україні: «Ми 
сьогодні починаємо спільну з усіма фракціями, з усіма партіями 
роботу з захисту наших товаришів – тих, хто сьогодні на Україні 
дійсно бореться за ідеали демократії, ідеали свободи» [20]; «ми 
дійсно повинні почати компанію з захисту тих, кого сьогодні 
піддає репресіям нинішня влада в Києві» [20]; 
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– Ми повинні йти далі, ніж Крим: «Нам цей державний 
кордон, навпаки, не потрібен, нам потрібно далі рухатися, а ця 
межа ... рано ще робити її назавжди! (Оплески. Шум у залі.)» [27]. 

На тлі визначених вище прийомів апологезації «ми», які 
позначені високим рівнем конфліктогенного потенціалу, достатньо 
сміливою можна вважати позицію Глави президентської ради з 
прав людини М. Федотова, який на засіданні Ради з розвитку 
громадянського суспільства і прав людини, яке відбулося в Кремлі 
під головуванням В. Путіна, зауважив, що завдання Росії полягає в 
демілітаризації суспільної свідомості, а не в демобілізації: «Тільки 
перейшовши від інформаційної війни до інформаційного 
взаєморозуміння, ми зможемо поступово відновити братерські, 
дружні відносини між народами Росії та України. Взаємна 
ворожнеча – це катастрофа для обох країн, це безглуздість» [28]. 
М. Федотов запропонував частіше показувати по російському 
телебаченню фільми за творами Гоголя і створювати передачі про 
творчість Т. Шевченка, запрошувати українських артистів, пись-
менників, художників, учених. Правозахисник висловив думку, що 
стереотипи підозрілості і ворожості, які поширюються в 
російському інформаційному просторі, неминуче ведуть до 
інтелектуального зубожіння, тому їм на зміну повинні повернутися 
відкритість і прагнення до співпраці. Але ця позиція не може бути 
включена до комунікативних форм апологезації «ми», оскільки 
вона не поширювалася російськими ЗМІ, тоді як українські 
Інтернет-ЗМІ її активно тиражували. 

Критика української влади як інтенція дискурсу Донбасу 
політичної еліти РФ побудована на опозиції російському «ми». 
Тобто, українська сторона, насамперед політична еліта України, 
позиціонується як така, що надає перевагу силовим, а не консен-
сусним, традиційним для Європи, методам розв’язання конфліктів: 

                                                 
 Федеральними законами РФ «Про ратифікацію Договору між Російською 

Федерацією і Республікою Крим про прийняття в Російську Федерацію 
Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів» та 
федеральним конституційним законом «Про прийняття в Російську Федерацію 
Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів – 
Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя» визначався 
кордон між Україною та РФ. 
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«Я знову закликаю владу України негайно припинити бойові дії, 
зупинити вогонь, сісти за стіл переговорів з представниками 
Донбасу, розв’язувати всі проблеми, що накопичилися, виключно 
мирним шляхом» [29]; «ми не бачимо бажання у наших партнерів 
у Києві, у влади насамперед, розв’язати проблему взаємин з 
Південним Сходом країни за допомогою мирного політичного 
процесу, за допомогою переговорів» [8]; «На жаль, ми поки що 
бачимо тільки продовження спроб, елементів тиску, а реального 
бажання вирішувати [питання] політичними засобами поки що 
немає» [11]. Опозиційна російському «ми» Україна наділяється ри-
сами ворога, який не має бажання врегульовувати внутрішньо-
політичний конфлікт та позбавляється навіть потенційних ознак 
партнера РФ з врегулювання ситуації на Донбасі. При цьому, як 
свідчить апологезоване «ми» російської еліти, вона самопози-
ціонує себе як сторону, що вчиняє реальні кроки з врегулювання 
ситуації на Донбасі. 

Путінський дискурс Донбасу, позиціонуючи Україну як 
«слабку, розділену державу» [8], поширює в медіапросторі 
комунікативно вибудувану штучну дистанцію між українською 
владою та українським народом. В. Путін стверджує, що україн-
ська влада, яка зорієнтована на війну, фактично протистоїть 
українському народу, тоді як «ми допомагаємо людям, насам-
перед, – ми допомагаємо українському народу» [11]; українська 
політична еліта позиціонується ним як підтримувана ззовні 
«партія війни», що і надалі штовхає «український народ у 
безодню національної катастрофи» [13]. 

Застосована В. Путіним дискурсивна тактика врахування цін-
нісних орієнтацій адресата інформації в парламентських інтенціях 
дискурсу Донбасу підсилювалася тактикою звернення до емоцій 
аудиторії. Україна як найбільш загальний образ «вони» характери-
зується в категоріях «найбільш репресивного режиму ХХІ століт-
тя», який послуговується принципом «хочеш говорити російською – 
ворог, не вклоняєшся бандерівським символам – ворог, пропонуєш 
федералізацію своєї країни – також ворог» [30]. Російські парламен-
тарі, реалістично оцінюючи ціннісну систему своєї аудиторії та її 
очікування в частині «необхідності захисту» росіян Донбасу, 
створюють образ України як такої, що «змирилася з тим, що 
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втратила Донбас, і зараз головне завдання – вбити якомога більше 
людей там» [19], «бомбардування Донецька та Луганська відбува-
ються щодня» [31], викликаючи озлоблення та ненависть [32]. 

Інтенції дискурсу Донбасу, що фіксуються в медіапросторі 
російської політичної еліти, як «третю сторону», до якої апелюють 
усі суб’єкти конфлікту на Сході України, визначили Європу та 
США. Однак, якщо традиційно «третя сторона» в конфлікті пози-
ціонується як нейтральна, то російська еліта наголошує, що 
українська криза та воєнні дії на Донбасі є наслідком «спроб США і 
їх західних союзників – які визначили себе переможцями в холодній 
війні – нав’язувати всюди свою волю» та результатом реалізації 
програми ЄС «Східне партнерство», зорієнтованої на те, щоб 
«відірвати ряд держав колишнього Радянського Союзу від Росії, 
поставити їх перед штучним вибором «з Росією чи з Європою». 
Тобто, США та ЄС, будучи «третьою стороною», визначаються як 
такі, що «підтримали державний переворот у Києві» [13]. Дискурс 
В.Путіна насичений контекстом, у якому США та ЄС позиціону-
ються як партнери у взаємодії щодо врегулювання ситуації на 
Донбасі тільки під час Мінських зустрічей. Так, російський 
президент констатує «велику роль» президента Франції та канцлера 
ФРН у пошуках компромісу під час Мінських зустрічей [33], а про 
необхідність ведення переговорів та припинення воєнних дій 
говорить як про спільно вироблену позицію: «Ми багато разів 
говорили і з керівництвом Сполучених Штатів, і з керівництвом 
європейських країн – необхідно терміново припинити братовбивчу 
війну та сісти за стіл переговорів» [10]. 

Проте, якщо дискурс В. Путіна паритетно позиціонує США та 
ЄС як «третю сторону» в конфлікті на Донбасі, то російські 
парламентарі ЄС взагалі не наділяють будь-якими функціями, а 
США характеризується в максимально агресивних мовних 
конструкціях («війна сьогодні потрібна і Америці: США завжди 
виходили з криз і піднімали свою економіку на військових 
конфліктах» [31]; «ця ситуація [на Донбасі –Н.Р.] яскраво 
демонструє нам те, що Америка досі живе і мислить у парадигмі 
холодної війни, в парадигмі стримування Росії» [34]), що, швидше, 
спонукає аудиторію розуміти цю країну як джерело українсько-
російського конфлікту. 
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Поряд з позиціонуванням основних інтенцій дискурсу Донбасу 
в медіапросторі політичної еліти РФ відбувалося постійне 
оцінювання подій у цьому регіоні України. Зокрема, В. Путін наго-
лошував на тому, що «ми спостерігаємо повну блокаду Донбасу. Це 
стосується фінансової сфери (відключена банківська система), це 
стосується виплат соціальних допомог та пенсій (нічого не платять). 
... Можна сказати, що українська сьогоднішня влада – вона своєю 
рукою сама відрізає від себе Донбас ...» [11]. Російські депутати 
оцінюють процеси, що відбуваються в українському Донбасі, 
насамперед як такі, що потребують активного політичного та 
військового втручання РФ («Сьогодні в Донбасі гинуть наші брати, і 
ми повинні не ухилятися, не займатися якимись окремими 
питаннями, а більш рішуче надати їм підтримку» [35]; «Треба бути 
більш агресивними зовні, захищаючи Донбас» [35]; «Від нас чекає 
підтримки поранений Донбас» [36]; «Народ Луганщини та Донеч-
чини повинен отримати необхідну політичну, гуманітарну та іншу 
допомогу Російської Федерації» [37]; «І максимальну допомогу 
надати Луганській народній республіці, Донецькій, визнати їх, ... 
надавати найпотужнішу, у тому числі військово-технічну, допомогу 
нашим співвітчизникам, Донбасу і Луганську» [38]). Привертає 
увагу той факт, що нейтральне визначення громадян України, які 
проживають у Донбасі, за допомогою поняття «люди», яке активно 
використовується в дискурсі В. Путіна, під час оцінки подій росій-
ськими парламентарями замінюється більш емоційно привабливими 
для аудиторії російського інформаційного простору «наші брати» та 
політично означеними «народ» та «ЛНР», «ДНР». Цей аспект 
дискурсу, на нашу думку, вказує на потенційні політичні наміри 
російської еліти щодо Донбасу – активна державна підтримка 
«ДНР» та «ЛНР», які не повинні привести до обурення російського 
суспільства «з приводу здачі Донбасу» [39]. 

З’ясування змістовної специфікації типової інтенції дискурсу 
окремих представників політичної еліти РФ дозволяє визначити 
образ Донбасу, який санкціоновано російською елітою для тиражу-
вання ЗМІ. Зауважимо, що в дискурсі російської еліти циркулює, як 
це не парадоксально, два образи Донбасу – перший призначений 
для трансляції всередині Росії та на Донбасі, окремі його елементи 



0  

 214 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 3(77) 

використовуються для поширення по всій території України; другий 
призначений для трансляції під час міжнародної взаємодії.  

Для першого варіанта образу Донбасу характерне позиціону-
вання Донецька та Луганська як етнічно однорідних територій, на 
яких домінують росіяни («це не просто місто Донецьк, а повсталий 
російський народ» [19]), тому весь сенс конфлікту в тому, «що 
вони не хочуть забувати російську мову, втрачати російську мову, 
втрачати зв’язки з Росією» [20]. В межах цього образу фіксуються 
безапеляційне визнання «ЛНР» та «ДНР» («ми визнали підсумки 
референдуму, і президент, і міністр закордонних справ про це 
говорили, і ми в Думі говоримо про це» [19]) та вимога їх визнання 
іншими суб’єктами міжнародних відносин («це Луганська народна 
республіка і Донецька народна республіка ... І ніякого слова «само-
проголошені» бути не повинно» [19]). Важливим для розуміння 
намірів та дій РФ на Донбасі є переконування аудиторії в тому, що 
«народ Донбасу не зламається» [36], «змінити що-небудь і змусити 
людей думати і діяти по-іншому вже неможливо!» [30], отже, 
завданням РФ є надання допомоги «ЛНР» та «ДНР» шляхом 
введення на Донбас російських миротворців [31]. Політичні дії 
України з захисту своєї території, відновлення цілісності держави 
оцінюються як «геноцид народу Новоросії», що супроводжується 
«політичними репресіями наших співвітчизників» [20]. 

На тлі одностайного схвалення дій РФ на Донбасі поодинокі 
заяви російських парламентарів, навіть виголошені з парламент-
ської трибуни, залишаються на периферії медіапростору політич-
ної еліти, отже, не поширюються в інформаційному просторі. 
Наприклад, позиція, висловлена російським депутатом В. Федот-
кіним, у якій ставиться під сумнів обґрунтованість та доцільність 
підтримки українських сепаратистів, не була поширена жодним 
російським ЗМІ: «Вас ніколи не лякало, що опитування, прове-
дені на початку цього року в Україні, і в Східній, і в Західній, 
показали, що менше половини населення інших територій в 
Україні хотіло б приєднатися до Росії? Тільки в Донбасі за 
приєднання було 43 відсотки, а в інших територіях – 20 відсотків, 
15 відсотків, тобто не хотіли б українці об’єднуватися з Росією, 
вони хотіли б мати самостійність, вони хотіли б мати нормальні 
умови життя, але чомусь не з Росією» [40]. 
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Фактом підтвердження існування ще одного образу Донбасу, 
заснованого на інтенціях дискурсу політичної еліти Росії, є тверджен-
ня, що «відхід Російської армії від полів битв» буде розцінюватися 
усім міжнародним співтовариством «не як прояв миролюбності, а як 
слабкість, з відповідними наслідками для репутації Росії» [39], зміст 
якого підсилюється визнанням російської військової присунтності на 
Донбасі: «Нагорі, звичайно, всіляко відхрещуються від твердження, 
що Росія підтримує ополченців Новоросії. Може, це й правильно в 
тактичному плані, проте всі визнають, що в Донбасі і в Луганську 
воюють тисячі добровольців з Росії» [41]. У міжнародному 
інформаційному просторі дискурс російської політичної еліти не 
позначений використанням понять «ДНР» та «ЛНР», які замінюються 
поняттям «південно-східні регіони України» («... ми вживаємо [у 
зверненні до парламентів світу – Н.Р.] ті висловлювання, які 
використовуються сьогодні міжнародними організаціями в міжнарод-
ному праві стосовно цих територій» [19]; «Ми … уникаємо крайніх 
формулювань, оскільки працюємо в постійному форсованому режимі 
з десятками парламентів світу і хочемо, щоб нас зрозуміли, 
зрозуміли, де правда» [19]). На нашу думку, лексичний вихід за межі 
Сходу України вказує, що материковий Південь України є зоною 
інтересів російської зовнішньої політики та потенційним полем 
застосування технологій інспірації конфлікту, подібних до апробо-
ваних на Донбасі. 

Проведений аналіз дискурсу Донбасу в медіапросторі політич-
ної еліти РФ доводить, що він побудований на принципах тотальної 
за медіаефектом та агресивної за характером пропаганди. Неможли-
вість використання в російському інформаційному просторі 
незалежних джерел інформації, жорстка цензура та інформаційна 
ізоляція значної частини росіян сприяли утвердженню практики 
здійснення політичного контролю не тільки за самим дискурсом у 
Росії, а і його виробленням та продукуванням конкуруючих смислів. 
Саме цим пояснюється відсутність опозиційних путінському 
баченню тверджень щодо подій на Сході України. Ті ж поодинокі 
заяви незгоди, зважаючи на відсутність можливості утвердження в 
медіапросторі російської політичної еліти альтернативних позицій, 
залишалися непоміченими в середовищі російських журналістів та 
проігнорованими в елітному середовищі.  
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Концептуальною основою дискурсу Донбасу в медіапросторі 
політичної еліти РФ є ідея «розділеного народу» (росіяни Росії та 
росіяни України; росіяни та українці), коли принцип етнічної 
єдності в політичному сенсі домінує над принципом громадянської 
ідентичності. Послуговування цим принципом призвело до того, 
що Крим та східні регіони України почали публічно позиціонува-
тися як території, що не можуть належати Україні, оскільки були 
штучно від’єднані. На тлі відсутності комплексної регіональної 
політики в Україні, яка б враховувала специфічні регіональні 
інтереси, сформовані в нашій державі (а для Донбасу це, зокрема, і 
отримання інформації російською мовою з українських джерел під 
українським кутом зору) та була зорієнтована на управління 
регіональними інтересами за домінування державних, Донбас став 
активним споживачем політичного обману. На нашу думку, 
сьогодні для України найбільш важливим завданням є повернення 
Донбасу в інформаційний простір України, насамперед як реци-
пієнта інформації з українським громадянським контентом. Саме 
це сприятиме тому, що міфологеми дискурсу Донбасу, характерні 
для медіапростору російської політичної еліти, не будуть 
користуватися політичним попитом у цьому регіоні України. 
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ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: 
ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ УКРАЇНСЬКОГО 

ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ  
(НА ПРИКЛАДІ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
У СУЧАСНОМУ ДОНБАСІ) 

 
У статті проаналізовано інформаційно-комунікативні техно-

логії, які застосовувалися в Донбасі протягом 2014−2015 років. 
Окреслено коло завдань, які необхідно вирішити для захисту 
українського інформаційного поля, та визначено особливості 
інформаційної безпеки в Україні на сучасному етапі. 

Ключові слова: інформаційна безпека, інформаційно-
комунікаційні технології, Донбас, Україна. 

 
Larysa Kochubei. Information security of state: defenses 

Ukrainian information field (for example, features information and 
communication technologies in modern Donbass). 

The article analyzes the information and communication 
technologies, which are used in Donbass during 2014-2015 years. 
Identified the problems to be solved to protect Ukrainian information 
field and peculiarities of information security in Ukraine today. 

Key words: Information Security, information and communication 
technologies, Ukraine, the Donbass. 

 
Інформаційна складова гібридної війни Росії проти України 

поставила на порядок денний посилення захисту національного 
інформаційного продукту, в тому числі запровадження адміністра-
тивних обмежень транслювання на українській території програм 
іноземних теле- і радіоканалів та поширення іншої мас-медійної 
продукції, яка дестабілізує суспільну ситуацію в Україні і формує 
загрози національній безпеці. 

Одним із системоутворюючих чинників у розгляді проблем 
інформаційної безпеки є міжнародний потік інформації як рух 
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повідомлень через національні кордони між двома або більше 
національними і культурними системами. Відповідно, можна гово-
рити про те, що значна кількість країн і регіонів світу є постійними 
об’єктами інформаційної загрози. Держава може виробляти якісний 
інформаційний продукт, але в разі слабких національних можли-
востей щодо інфраструктури дистрибуції інформації вона незмінно 
залишається незахищеною, тому що саме стадія поширення інфор-
мації у вигляді потоку вироблених нею повідомлень як у межах 
держави, так і за її межами дає змогу говорити і про задоволення 
інформаційних потреб громадян даного суспільства, і про 
поширення свого впливу на міжнародну спільноту [1]. 

Терміни, які з’явилися останнім часом такі як «культура 
миру», «культура міжетнічної безпеки», «культура національної 
безпеки», «культура інформаційної безпеки», є свідченням того, 
що саме людині, яка приймає відповідальні рішення, що можуть 
мати суттєві наслідки для безпеки, і яка безпосередньо виконує 
небезпечні операції чи опосередковано впливає на безпеку, делегу-
ються права контролю за безпекою у вигляді самоконтролю. 

Про значущість впровадження концепції культури безпеки у 
сферу інформаційних технологій ідеться у директивах Організації 
економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)[2]. 

Згадані директиви «покликані допомогти розв’язати проблеми, 
що виникають у сфері інформаційної безпеки, яка швидко зміню-
ється, шляхом заохочення формування культури безпеки. У них 
відзначається, що кожен учасник процесу (користувач інформаційних 
технологій) повинен мати відповідні знання, вжити необхідних 
заходів для гарантування безпеки власних інформаційних систем і 
мереж. Його дії мають бути узгоджені із цінностями демократичного 
суспільства, такими як необхідність відкритого і вільного обміну 
інформацією та захист персональних даних» [3, c.6]. 

На думку експертів, «малі та слабкі країни можуть протиста-
вити могутності глобальних корпорацій лише силу їх внутрішньої 
консолідації та групової регіональної інтеграції» [4, c.51]. 

Аналізуючи державну політику в інформаційній сфері, розгля-
даючи інформаційну безпеку як складову національної безпеки, 
виходимо з того, що інформаційна безпека – це такий стан 
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захищеності життєво важливих інтересів, а, отже, й інформаційної 
озброєності держави, суспільства, особистості, за якого жодні 
інформаційні впливи на них неспроможні викликати деструктивні 
думки і дії, що призводять до негативних відхилень на шляху 
стійкого прогресивного розвитку названих суб’єктів [5]. 

Отже, державна політика гарантування інформаційної безпеки 
країни визначає основні напрями діяльності органів державної 
влади у цій галузі. Ці напрями зумовлені змістом національних 
інтересів держави, суспільства та особистості. По суті це 
слушно, оскільки завданням заходів з інформаційної безпеки є 
мінімізація шкоди через неповноту, несвоєчасність або недосто-
вірність інформації чи негативного інформаційного впливу через 
наслідки функціонування інформаційних технологій, а також 
несанкціоноване поширення інформації [6]. Саме тому інформа-
ційна безпека передбачає наявність певних державних інститутів і 
умов існування її суб’єктів, що встановлені міжнародним і 
вітчизняним законодавством.  

Організація діяльності держави у питаннях гарантування 
інформаційної безпеки – це послідовний безперервний процес, 
спрямований на розробку і здійснення правових, організаційних, 
технічних та інших заходів у цій сфері. Крім цього, інформаційна 
безпека повинна гарантуватися шляхом проведення цілісної 
державної програми відповідно до Конституції та чинного законо-
давства України і норм міжнародного права шляхом реалізації 
відповідних доктрин, стратегій, концепцій і програм, що стосу-
ються національної інформаційної політики України. 

Можна стверджувати, що інформаційна безпека передбачає 
можливість безперешкодної реалізації суспільством і окремими 
його членами своїх конституційних прав, пов’язаних з можли-
вістю вільного одержання, створення й поширення інформації. 
Поняття інформаційної безпеки держави слід також розглядати 
у контексті створення безпечних умов існування інформаційних 
технологій, які включають питання захисту інформації, як такої 
інформаційної інфраструктури держави, інформаційного ринку 
та створення безпечних умов існування і розвитку інфор-
маційних процесів.  
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Необхідний рівень інформаційної безпеки гарантується сукуп-
ністю політичних, економічних, організаційних заходів, спрямова-
них на запобігання, виявлення й нейтралізацію тих обставин, факто-
рів і дій, які можуть завдати збитків чи зашкодити реалізації інфор-
маційних прав, потреб та інтересів країни і її громадян. Отже, 
інформаційна безпека держави є станом захищеності інформацій-
ного середовища, що забезпечує умови функціонування незалежно 
від ймовірних і реальних внутрішніх і зовнішніх загроз [7]. 

Однією з характерних ознак так званої «інформаційної револю-
ції» в цій сфері стало народження електронної комерції, яка 
розвивається відповідно до законів ринку та вільної конкуренції [8]. 
Ці обставини збільшили попит на стратегічну інформацію, яка 
безпосередньо пов’язана з діяльністю держави. Головною характе-
ристикою стратегічної інформації є спеціальний правовий режим її 
збору, збереження і використання, тобто режим таємності, який 
забезпечується силою державного примусу. Ця інформація зали-
шається стратегічною лише до того моменту, поки вона недоступна 
іншим сторонам, які віднесені до ймовірних противників. Але 
вдосконалення інформаційних технологій зробило державну таєм-
ницю не абсолютним, а відносним поняттям. Тому, на думку деяких 
фахівців [9], відбувається зменшення часу, протягом якого держава 
здатна зберігати секретність інформації, зокрема стратегічної. 
Визначені закономірності дозволяють дійти висновку, що за сучас-
них умов традиційні підходи щодо гарантування інформаційної 
безпеки у короткий проміжок часу втрачають свою ефективність і 
потребують постійного удосконалення. 

Необхідно зазначити, що поняття «інформаційної безпеки 
держави» розглядали Зернецька О., Сащук Г., Резнікова О., Почеп-
цов Г. та ін. [1; 5; 7; 31; 34], але виходимо з того, що інформаційна 
безпека держави – це стан її інформаційної захищеності, за якої 
спеціальні інформаційні операції, акти зовнішньої інформаційної 
агресії та негласного зняття інформації (за допомогою спеціальних 
технічних засобів), інформаційний тероризм і комп’ютерні 
злочини не завдають суттєвої шкоди національним інтересам [10]. 

Особливості інформаційно-комунікаційних технологій у 
сучасному Донбасі – лакмусовий папірець журналістики, зразок 
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сучасної пропагандистської діяльності, наочне свідчення рівня 
медіакультури як жителів Східного регіону, так і України в 
цілому. Як складова гібридної війни, інформаційна війна в Донбасі 
шляхом застосування маніпулятивних технологій формує інфор-
маційне поле та визначає вектор сприйняття місцевими жителями 
тих чи інших подій. Петро Бурковський доцільно зазначав: 
«…аналіз російських телесюжетів з палаючого Донбасу змушує 
замислитися про причинно-наслідковий зв’язок між подіями: чи то 
телебачення обслуговує воєнно-політичні ходи та диверсійні 
операції російських військ в Україні, чи то воєнні дії симулюються 
для отримання «правильної» картинки в телевізорі» [11]. 

Для відповіді на питання «Як?» і «Чому?» варто звернутися до 
дослідження Фонду «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» 
та Київського міжнародного Інституту соціології, що датується 
8−18 лютого 2014 року [12]. За результатами опитування, кожний 
регіон нашої держави перебуває під різним інформаційним 
впливом. Одним із завдань дослідження було з’ясувати, кому 
віддають перевагу телеглядачі Сходу України. Отже, на Донбасі 
кількість телеглядачів політичних новин телеканалів «Інтер», 
«Україна» становить 60%, російських новин – 78% глядацької 
аудиторії. Серед глядачів цих телеканалів опинилося і більше тих, 
хто хотів би об’єднатися з Росією. Додамо до цього інформаційний 
вакуум та маніпулятивні прийоми, ескалацію збройного конфлікту 
і через рік отримаємо ситуацію на сьогодні. Покриття п’яти 
найбільш рейтингових українських телеканалів на територіях, 
підконтрольних «ДНР−ЛНР», значно нижче, ніж на решті 
територій Півдня та Сходу України. Натомість російські канали 
(«РТР», «НТВ» та «ОРТ» ) там може переглядати кожен другий 
житель. 24% опитаних на Донбасі переконані: «Україна не здатна 
подолати існуючі проблеми та труднощі», що свідчить про 
песимістичні настрої регіону [13].  

У березні 2015 р. результати соціологічного дослідження 
«Протидія російській пропаганді», проведеного Київським між-
народним інститутом соціології на замовлення ГО «Телекритика», 
засвідчили, що мешканці окупованих територій Донбасу погоджу-
ються із меседжами російської пропаганди. 49% респондентів на 
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окупованих територіях називають Майдан фашистським переворо-
том, 67% вбачають його причиною олігархічну змову та 
маніпуляції США [14].  

Важливим для розуміння характеру інструментів захисту 
українського інформаційного поля є з’ясувати: під впливом чого 
формувалися погляди мешканців Донбасу. Чи сформувалися вони 
під впливом російської пропаганди? Чи українські війська не 
переконали місцевих у тому, що не є «карателями»? А чи неприязнь 
до України є задавненою й нинішня війна радикально їх поглядів не 
змінила? Медіадослідник Юрій Фінклер вважає, що інформаційна 
агресія Росії на Донбасі є результатом серйозної державної політики 
та базується на конкретних документах-доктринах [15]. Багаторічне 
засилля російського контенту у телевізорі мешканців Донбасу 
забезпечило Путіну імідж «свого феодала», який не видається 
чужим та незрозумілим, на відміну від представників Заходу.  

Метою цього дослідження є проаналізувати не лише інстру-
ментарій, але й змістовну складову, що формується у процесі 
комунікативних впливів. Починаючи із січня 2014 р. на Донбасі 
збільшилася кількість сюжетів, спрямованих проти мобілізації, 
головними меседжами стали «зведення» про фатальні втрати 
українських військових, невразливість «ополчення, що «потопило 
в крові українських солдатів, але великодушно обходиться з поло-
неними». На цих сюжетах спеціалізувалися канали «Россия» та 
LifeNews. У цей час посилювалася «демонізація» української армії 
(зі слів представників «ДНР» на «Первом» та «Звезде», українці 
використовують отруйний газ та скидають 500-кілограмові 
бомби…» [16].  

Щоб запропонувати інструментарій для захисту українського 
інформаційного поля, необхідно здійснити огляд технологій, які 
застосовуються на Донбасі. За словами експерта Михайла Коро-
патника, у цих регіонах створюється хибна реальність, використо-
вується перебільшення образів, декультуризація аудиторії 
(примітивізм висвітлення проблем призводить до примітивізму 
мислення). Вибіркове цитування дозволило російському держав-
ному телеканалу «Россия» додати до тексту Президента України 
Петра Порошенка фразу, якої не було. Як повідомляє «Радіо 
Свобода», під час перекладу до слів Порошенка додали фразу: 
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«Ми завжди будемо розмовляти тільки українською». Натомість 
в оригіналі Петро Порошенко сказав про українську мову лише те, 
що вона буде єдиною державною [17].  

Ключові інформаційні повідомлення, що поширювалися на 
Донбасі, мали на меті два напрями. По-перше, переконувати, що 
авантюра з підтримкою «Новоросії» от-от закінчиться перемогою 
«ополчення». З іншого боку, їм доводилося дистанціюватися від 
терористичних атак ДНР/ЛНР та придумувати нові звинувачення 
на адресу України.  

Маніпулятивні технології на службі у гібридної інформаційної 
війни на Донбасі: нагнітання психологічного шоку, ефект первин-
ності (удар на випередження), ефект присутності (трюки, покликані 
імітувати реальність у «репортажах з місць боїв»). Коментарі 
створюють контекст, у якому наступні думки людини йдуть в 
необхідному напрямі, дозують позитивні та негативні елементи.  

Однією з технологій «інформаційної обробки» населення Дон-
басу став прийом, який застосовує канал «Россия» − організація 
виступів свідків подій на підготовленому підґрунті та тиражування 
центральним телебаченням потрібної версії (зокрема, після обстрілу 
автобуса у Волновасі, заговорив «водій, що їхав позаду»). Доцільно 
процитувати російську журналістку Юлію Латиніну: «Это пиар-
война. Это война, в которой главным достижением является не то, 
чтобы убить как можно больше людей противника, а как можно 
более несчастным предстать на экране телевизора» [18]. Серед 
прийомів, які застосовуються: побудова «фальшивих асоціацій» між 
певною трагедією та іншими інцидентами за участі військових 
(ДТП); «підтасовування фактів» та опитування «очевидців подій», 
які свідчать про зумисний характер злочинів. За допомогою під-
тасовки фактів, поширення чуток створюється штучна атмосфера, а 
будь-яка серйозна подія на території «ДНР» обробляється в рамках 
справжньої «інформаційної блокади» та дозування інформації.  

У арсеналі «агентів інформаційно-комунікаційного впливу» 
також є фантомні організації («КиберБеркут»), від імені яких поши-
рюються неперевірені свідчення про злочини українських військових. 
У своїх новинах на них посилаються «Кореспондент» та «Первый 
канал». («Первый канал», «Новости», 19.01.2015, 21:00) [19]. 
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На телеканалах, які переглядають в Донбасі, рясно використо-
вують лексеми тривожного забарвлення: «карателі», «фашисти», 
«неонацисти», «іноземні найманці». «Вороги» можуть бути тільки 
«знищені», «свої» ж – «трагічно загинути». Використовуються образи 
надмірного застосування сили; образів пересування військової 
техніки як ескалації конфлікту; образів наслідків військових злочинів 
та «таємної змови». З кінця січня 2015 р. основний акцент почав 
робитися на тому, що «після» нового злочину «карателів» (обстрілу 
житлового кварталу) у місті були помічені «іноземці-найманці». Це 
мало свідчити про дотичність «західних спецслужб» та викликати у 
глядача недовіру до слів українців на користь «змови проти Росії». 
«Иностранное оружие в зоне конфликта видели и раньше, но вот 
самих иностранцев до сей поры не было. Кто они и что здесь 
делают – вопрос» [20]. 

Наталія Лігачова у критичному огляді репортажу «Новое 
Время» від 7 квітня 2015 р. наводить фрагменти із двох репортажів: 
«Парадокс, но линия противостояния проходит лишь на карте − 
в умах местных ее нет: среднестатистический житель Дзержинска 
относится к украинским военным и киевской власти так же, как 
обычный горловчанин − то есть враждебно». Інформація наводиться 
без репрезентативних замірів громадських настроїв у регіоні. 
Невиправдані узагальнення та висновки базуються на особистих 
враженнях про побачене та розмов із жителями. Автор не прагнув 
розібратися в ситуації чи підтвердити дані соціологією або експер-
тними думками. Другий текст «Логово Беса» містить розмову в 
редакції «місцевої агітки», співробітники якої розповіли журналісту 
Павлу Добровольському про безчинства з боку українських військо-
вих. «Я услышал голос Донбасса, узнал, что Украина ведет себя 
с местными как с вражеским населением: перед морозами бомбила 
котельные, электростанции. То есть делала все, чтобы люди 
умирали от холода и готовили еду на кострах. А еще собеседники 
уверяли меня, что силы АТО зачем-то ставили растяжки 
с гранатами на кладбище» [21]. Маніпулятивна технологія «почути 
Донбас» увійшла до активного вжитку пропагандистської машини 
ще з весни 2014 р. Вона несе в собі широку «ідею», під якою можна 
провадити будь-який предмет торгів олігархів з владою.  
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Маніпулятивний прийом «цукровий сендвіч» (ситуація 
коментується з точністю до навпаки) було використано у ході 
висвітлення деталей аварії – вибуху метану на шахті ім. Засядька. 
(«ДНР» не пропустили 60 українських рятувальників та звинувати-
ли українську сторону у забороні до потрапляння на місце події). 
«Принцип контраста» застосував 5 березня, канал «Россия». Там 
повідомили, що Володимир Путін «дав доручення МНС опрацю-
вати питання про надання адресної допомоги сім’ям загиблих і 
постраждалих на шахті гірняків», тоді як Президент України 
оголосив 5 березня Днем жалоби за загиблими гірниками.  

Прагнення сформувати «еліту» на Донбасі та культурно-
мистецькі заходи – наступний крок у інформаційно-комуніка-
ційній кампанії на Донбасі. Так, для прикладу, на травневі свята 
було заплановано виставки в «Донецькому республіканському 
художньому музеї», святкові концерти за участю творчої молоді, 
заходи на території знакового меморіального комплексу Саур-
Могила, а також спортивні і релігійні події. У дзеркалі соціології 
Донбасу (за результатами опитування SOCIS, СГ «Рейтинг», 
Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціо-
логії) 12% опитаних назвали себе безрелігійними [22]. Впадає в 
око, що у цьому регіоні у два рази більше атеїстів, ніж у 
середньому по Україні, і виникають питання, пов’язані із шаленою 
активністю у цьому регіоні Московського патріархату і яким 
чином це впливає на політичну свідомість у регіоні.  

Ефективність «обробки» Донбасу забезпечується мотивовани-
ми працівниками російських ЗМІ. У травні 2014 р. 300 співро-
бітників галузі («Первый канал», Russia Today и холдинг Life News, 
жодного з «Дождя» чи «Эха Москвы») Путін нагородив різними 
орденами та медалями «за високий професіоналізм та об’єктивність 
у висвітленні подій у республіці Крим». Серед друкованих видань 
«республіканської» преси виходять щотижневики «Новороссия» та 
«Мирный Донбасс»; «Донецкая республика» и «Казачий двор» 
виходять двічі на місяць. 24 квітня 2015 р. було створено спілку 
журналістів ДНР. До першочергових завдань союзу належать захист 
прав і свобод журналістів, допомога їм у стажуванні в російських 
ЗМІ і відкриття школи журналіста. 
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6 травня 2015 р. в ефірі Радіо Свобода «Донбас. Реалії» 
посол США в Україні Джеффрі Пайєтт прокоментував результати 
опитування кореспондентами на вулицях окупованого Луганська: 
«Інформаційна війна, яку веде Росія, дуже ефективна». Усі 
респонденти звинувачували Америку в «втручанні в Україні» чи 
в «розпалюванні війни»[23]. PR-технології спрямовуються також 
на «виховання» молодої аудиторії. 5 травня в класичній гумані-
тарній гімназії пройшов відкритий урок літератури, присвячений 
двом війнам – Другій світовій і нинішній. У квітні 2015 р. перші 
десять підлітків отримали паспорти від незаконної організації 
«ЛНР». Створено футбольну команду «Юный Новоросс», діють 
«профільні міністерства» (економічного розвитку, культури, 
надзвичайних ситуацій) та вищі навчальні заклади («Донбаська 
юридична академія ДНР»).  

На сьогодні залишається одна із нагальних проблем – 
інформаційні потреби мешканців окупованих територій не задо-
вольняються. Як свідчить дослідження Міжнародної ГО «Інтер-
ньюз» [24], запити стосуються висвітлення теми ритуальних 
послуг; стосунків між симпатиками України та прихильниками 
«ДНР» та «ЛНР»; військових у прифронтовій зоні, евакуації мир-
ного населення та роботи для переселенців. Ці дані підтверджують 
і результати іншого дослідження, проведеного на Сході та Півдні 
України Київським міжнародним інститутом соціології на 
замовлення ГО «Телекритика» [25]. 

Війна в Україні триває вже більше року, а журналісти 
центральних телеканалів так і не навчилися правильно подавати 
інформацію про переселенців і мешканців звільнених та окупованих 
територій Донбасу, подаючи матеріали за шаблоном. Не заглиблю-
ючися в тему, журналісти публікують свої матеріали переважно за 
шаблоном: обстріл населеного пункту − людські втрати й руйнуван-
ня житла − бідкання місцевих (у частині випадків додають діалоги 
з бомбосховищ) − оціночні судження журналіста або прохання 
місцевих про мир. 

У рамках проекту, який здійснюється за фінансової підтримки 
польського фонду «Солідарність» у межах Польсько-канадської 
програми підтримки демократії, «Телекритика» переглянула 
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випуски новин центральних каналів за перший квартал 2015 р. 
(з січня по березень) і проаналізувала сюжети, які стосувалися 
населення Донбасу, зіставивши їх із реальними інформаційними 
потребами місцевих жителів. Експерти дійшли висновку, що 
теленовини не відповідають запитам населення Донеччини й 
Луганщини. Серед проблем: поверховість, використання неко-
ректної термінології, невиправдані узагальнення [26].  

На особливу увагу заслуговує вибудуваний «образ мирного 
мешканця Донбасу в ЗМІ», який змалювали в межах реалізації 
проекту. По-перше, він брудний та може мати невідомо які хвороби. 
Це спровокувало чутки, що переселенці привозять туберкульоз.  
По-друге, він сподівається на сторонню допомогу та не керує 
власним життям. Відсутність історій успіху переселенців змальовує 
третій критерій – безперспективність. По-четверте, «мирний 
мешканець Донбасу» в ЗМІ постає пристосуванцем (виною брак 
матеріалів, де місцеві допомагають військовим або один-одному).  

16−17 квітня 2015 р. в Києві відбулася конференція 
«Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські 
перспективи». Медіаграмотність ставить перед собою завдання 
навчити людей відрізняти правдиві новини від фейкових. Приклад 
впроваджння медіаосвіти на Донбасі – Лисичанський НВК 
«Гарант», де з 1 вересня 2014 року директор закладу Світлана 
Боровкова викладає медіакультуру.  

Найважливішими питаннями залишаються: «Як розповідати 
про Донбас?» та «Як доносити новини жителям Донбасу?» На 
інтернет-ресурсі osvita.mediasapiens.ua, Наталія Лігачова, авторка 
критичного матеріалу на адресу двох публікацій «Нового 
времени», впевнена в необхідності змальовувати побачене й 
почуте без розширеного тлумачення й намагання видати фрагмент 
картини за цілу [27].  

Важливим джерелом новин для жителів Сходу стають 
соціальні мережі або інтернет-ресурси. Саме тут чималу роль 
відіграють офіційні або напівофіційні повідомлення спікерів АТО. 
Вони припускаються невиправних помилок, які створюють 
враження, що керівництво не володіє точною інформацією, а отже, 
і ситуацією. (Інцидент з шахтою «Дутівка»/»Бутівка»). Очільники 
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завищують сумарні цифри втрат ворога, які не здатна підтвердити 
жодна міжнародна організація.  

Тетяна Попова, у статті на шпальтах «Української правди» 
говорить, що подолати зневіру до ЗМІ під силу лише місцевим 
каналам комунікації. Одним із найбільш дієвих каналів комуні-
кації в регіоні також залишаються «сарафане» радіо та лідери 
думок. На другому місці – соціальні мережі Vkontakte, Facebook, 
Twitter. Для більш старшого покоління – телебачення [28].  

Блогер інтернет-видання «Апостроф» Яна Сєдова переконана: 
що більш красивою та енергійною брехнею російську пропаганду на 
Донбасі перемогти не можна. «В зоне АТО мало смотрят украин-
ские телеканалы. На Донбассе в порядке вещей, когда на линии 
фронта транслируется только пропагандистское российское ТВ. В 
подвале села Опытное по телевизорам, которые работают благодаря 
генераторам, заправленным топливом украинских военных, 
транслируется «Россия-1» [29]. Ці програми люди дивляться 
десятки років, по той бік лінії фронту до них нині долучилися також 
«новоросійські» випуски новин. Напівправда чи «ура-патріотичне» 
зображення на українських каналах може викликати у глядачів 
відразу та злість, переконана журналіст. (Згадаймо привітання з 
Різдвом від родини Президента).  

Питання інформаційної присутності у зоні АТО можна 
вирішити за допомогою російськомовних громадсько-політичних 
друкованих видань, адже преси в таких населених пунктах, як 
Мар’їнка, Курохове, Авдіївка, по суті, немає. Журналісти з «Гро-
мадського» говорять, що мають чимало слухачів у зоні АТО, а це 
свідчить про наявність аудиторії, чиє ставлення до України ще 
потрібно очистити від пропагандистської полови.  

У ракурсі системного підходу важливим також є врахування 
ієрархій національного до регіонального і глобального. Тільки 
завдяки такому системному аналізу можливі стратегічно виважені 
підходи до розв’язання проблем інформаційної безпеки в інфор-
маційну добу [1, с.317]. 

Необхідні розроблення і реалізація всеукраїнських, регіо-
нальних і місцевих програм розвитку міжкультурного діалогу і 
просвітництва, поширення через системи дошкільного виховання 
та освіти, ЗМІ, а також іншими комунікативними ресурсами знань 
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про історію, культуру, релігію і традиції всіх самобутніх груп 
населення України для їх взаємопізнання і порозуміння, а також 
для формування в суспільстві атмосфери терпимості, поваги до 
цінностей, толерантності й співпраці осіб та груп, що відрізня-
ються етнічною, культурною, мовною та релігійною своєрідністю, 
ціннісними орієнтаціями [30, с. 567−568]. 

Слід враховувати відсутність де-факто надвідомчого коорди-
наційного та методологічного центру, що сприяв би впро-
вадженню загально-організаційних підходів до покращення 
ситуації з інформаційної безпеки. З одного боку, спостерігається 
недосконалість організаційно-управлінської системи, з іншого 
вважається за необхідне переглянути державну політику у цій 
сфері; збільшити увагу до викладання безпекових дисциплін в 
освітньому процесі. 

Необхідним є активізувати діяльність Ради з інформаційної 
безпеки при Кабінеті Міністрів України і спрямувати зусилля на 
доопрацювання та гармонізацію чинного законодавства. Ство-
рення Робочої групи та організація розробки проектів Концепції, 
керівництва та Програми впровадження інформаційної безпеки в 
Україні також на порядку денному. Актуальним є запровадження 
практики щорічного звітування про стан інформаційної безпеки в 
Україні. 

На думку експертів, НАН України необхідно передбачити 
кошти для включення підпорядкованими НД установами дослі-
джень особливостей і шляхів упровадження інформаційної 
культури в Україні з врахуванням концепції національної культури, 
традицій та інших національних особливостей [4, с.318]. Вагомий 
внесок мають зробити ЗМІ, громадські, професійні та релігійні 
організації.  

Нагальною потребою стає створення більш гнучких систем 
безпекової взаємодії, здатних швидко й ефективно реагувати на нові 
виклики, а також визначити та оцінити характер і значущість 
сучасних викликів і загроз для її інформаційної безпеки. Україна має 
насамперед забезпечити внутрішню збалансованість інтересів різних 
прошарків населення і, усвідомлюючи власні національні інтереси, 
виступати консолідовано перед зовнішнім світом. Україна має 
виробити власну модель орієнтації у світовому просторі, власний по-
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гляд на події, які відбуваються в світі, та близьке й дальнє оточення, з 
яким вона взаємодіє як самостійний суб’єкт міжнародних відносин. 
Для Української держави важливе створення системи національної 
безпеки, адекватної масштабам і значенню загроз та викликів 
глобалізаційного типу. На національному рівні це означає посилення 
внутрішніх спроможностей щодо протидії інформаційним викликам і 
загрозам, на міжнародному − формування кооперативного співробіт-
ництва та інтегральних систем [4, с.320].  

Події останніх років довели, що безпека і оборона держави 
залежать від кожного громадянина, а не лише від тих державних 
органів і сил, на які покладені відповідні функції. Україна гостро 
потребує створення сучасної й ефективної системи гарантування 
національної безпеки. Саме для вирішення цього завдання і 
розроблено проект нової редакції Стратегії національної безпеки 
України, яка потребує актуалізації не лише тому, що вже не 
відповідає умовам безпекового середовища та потребам держави на 
сучасному етапі, а й, відповідно, до вимог законодавства (статті 9 і 
10 Закону України «Про основи національної безпеки України»), 
яким передбачено, що стратегія періодично уточнюється з огляду на 
актуальний стан національної й міжнародної безпеки, а також нові 
пріоритети державної політики [31]. Нині в Україні ще діє Стратегія 
національної безпеки, затверджена Указом Президента України  
№ 389/2012 від 8 червня 2012 року. Згідно з її чинною редак-
цією Україна дотримується політики позаблоковості, а Російська 
Федерація визначена стратегічним партнером.  

Ще в листопаді 2014 р. під час проголошення позачергового 
послання до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє 
становище України у сфері національної безпеки» Президент 
представив проект нової редакції Стратегії національної безпеки 
України, який визначає перелік актуальних для країни загроз і 
пріоритети державної політики в умовах кардинальних змін 
безпекового середовища України. Відсутність якісної «дорожньої 
карти» у сфері забезпечення національної безпеки України істотно 
стримує реформування важливих елементів відповідної системи 
або робить цей процес хаотичним. Під час протидії України 
широкомасштабній агресії Російської Федерації стало очевидним, 
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що ця система в її нинішньому вигляді не здатна ефективно 
виконувати свої функції. 

Враховуючи, що Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», 
схвалена Президентом України, визначила одним з основних 
напрямів руху країни вектор безпеки, нова редакція Стратегії 
національної безпеки України має стати основою комплексного 
реформування та розвитку відповідної сфери. Проводити дискусії 
у експертному середовищі для напрацювання певних механізмів та 
рішень як відповіді на ті виклики, які несуть сучасні інформаційні 
агресії та гібридні війни. Результати таких дискусій необхідно 
формалізовувати і надавати як експертну допомогу профільним 
державним органам, які, як доводить практика, на сьогодні не 
здатні повною мірою виконувати всі свої функції. 

Необхідно активно шукати та залучати матеріальні та організа-
ційні ресурси (гранти, дерпрограми, благочинну та спонсорську 
допомогу, волонтерство тощо) для створення та просування 
інформаційно-комунікативних проектів у контексті протидії 
іноземним інформаційним агресіям. Необхідно активно розробляти 
та застосовувати на практиці все багатоманіття національної 
історично-культурної спадщини України, яка є дієвою зброєю у 
боротьбі з іноземними інформаційними агресіями [32]. 

На сьогодні для збереження інформаційної безпеки України 
особливо важливою є стадія дистрибуції повідомлення (поширення 
повідомлення, місце призначення для отримання повідомлення). 
Фахівці визначають мережеву війну як таку, яка задає розвиток 
воєнної справи на десятиріччя наперед. Наголошувалося, що 
йдеться не стільки про технології (наприклад, Інтернет), як про нові 
моделі організації [33]. 

На думку українського дослідника Г.Почепцова, «…інфор-
маційна безпека не може полягати лише в кібербезпеці, не менш 
важливою складовою є гуманітарні аспекти інформаційної 
безпеки. Для цієї сфери, на жаль, у нас немає навіть єдиного 
узагальнюючого поняття» [34].  

Асиметрична реакція на технології, що застосовуються на 
Донбасі – максимально чесний діалог з власним народом. Щоб 
бути ефективними, необхідно уникати спроб змагатися з ворогами 
у брехні. Київська влада мусить бути прозорою для донбасівців, 
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адже cаме закритість, кулуарність ухвалення рішень створюють 
сприятливий режим для локальних маніпуляторів.  

Пошук нових підходів із захисту інформаційного поля триває. 
В Україні необхідно сформувати цілісну державну політику щодо 
формування та реалізації стратегії впровадження культури 
інформаційної безпеки. 
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ГРОМАДСЬКИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ 
АНТИУКРАЇНСЬКІЙ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ 

 
У статті охарактеризовано роль української та між-

народної громадськості у протидії антиукраїнській інформаційній 
війні. З’ясовано основні виклики для розвитку суспільної солідар-
ності та громадянської активності в Україні. Визначено базові 
меседжі щодо протидії антиукраїнській пропаганді. 

Ключові слова: інформаційна війна, суспільна солідарність, 
антиукраїнська пропаганда.  

Oksana Zorych. Public resistance against anti-Ukrainian 
information warfare. 

The article defines the role of Ukrainian and international 
community in resistance against anti-Ukrainian information warfare. 
The author stresses the main challenges for the development of social 
solidarity and civic activity in Ukraine, characterizes the key messages 
against anti-Ukrainian propaganda.  

Key words: in formation warfare, social solidarity, anti-Ukrainian 
propaganda. 

 
 Жоден мирний договір не повинен вважатися таким,  

якщо під час його укладення таємничо зберігається підстава  
для майбутньої війни 

І. Кант «До вічного миру» 
 
Російсько-український конфлікт, що вже понад рік триває в 

Донбаському регіоні, має два базові виміри: реальний та 
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віртуальний. Упродовж 2014–2015 років українці стали свідками, з 
одного боку, прямого військового вторгнення на територію суве-
ренної держави, з іншого – жертвою безпрецедентної антиукраїн-
ської пропаганди. Саме тому події, що ескалувалися 2014 року, 
дістали назву гібридної війни. Інформаційний компонент цієї 
війни є надзвичайно вагомим та визначальним як для перебігу 
конфлікту, так і для реагування на нього громадськості в Україні й 
поза її межами.  

Як зазначив український письменник та публічний діяч  
Ю. Андрухович, «конфлікт на Донбасі – це насправді війна культур. 
Їхня називається «русский мир», а наша «Вільна європейська 
Україна» [1]. Характерною особливістю антиукраїнської інформа-
ційної війни стало те, що проти України було застосовано весь 
арсенал технології репресивного дискурсу – засоби масової 
інформації послідовно відкидали усі факти, які суперечили 
офіційній версії Кремля щодо трактування політичних подій в 
Україні. Принципова поверховість у висвітленні конфлікту на 
Донбасі стала своєрідним алібі навіть для всесвітніх медіа, чий 
авторитет не піддавався сумніву. Так, наприклад, британська 
корпорація ВВС наголошувала на коректності поняття «грома-
дянська війна» щодо характеристики подій на Донбасі. Відповідне 
трактування ВВС офіційно використала у відповідь на скаргу 
журналіста О. Северина, яку він розмістив на власній сторінці у 
Facebook. «Ми розуміємо, що ви вважаєте невідповідним 
застосування терміна «громадянська війна» для характеристики 
ситуації в Україні… Тим не менш, бойові дії українців проти 
українців за майбутнє своєї країни є досить масштабними, щоб 
виправдати використання цього терміна» [2]. Разом з тим, на 
сьогодні жодний міжнародний документ, що стосується подій в 
Україні, не містить терміна «громадянська війна».  

Таким чином, без прямого оголошення війни українська нація 
стала жертвою потужної російської експансії, передовсім у форматі 
активної роботи антиукраїнської пропагандистської машини, на яку, 
за свідченням В. Зеленіна, українського експерта з інформаційних 
технологій, «Москва витрачає 5 мільйонів доларів щодня» [3]. 

Широкі кола української громадськості – професійні спілки, 
громадські організації, волонтерський рух, представники ЗМІ, 
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неформальні об’єднання зіштовхнулися із гранично низьким рівнем 
готовності суспільства до відстоювання власної єдності в межах 
однієї держави та некритичним сприйняттям подій на Донбасі. 
Ситуація ускладнювалася тим, що стимулювання внутрішніх 
суперечностей між представниками різних регіонів країни відбува-
лося не тільки ззовні, але і з середини України численними 
прихильниками російського геополітичного протекторату. Панічні 
настрої, які активно насаджувалися через засоби масової інформації, 
культивували нераціональне сприйняття реальності. Громадськість 
переважно виступила не стільки активним суб’єктом контр-
пропаганди, скільки пасивним реципієнтом інформаційних атак на 
Україну. Неготовність нації до консолідованої роботи щодо 
протидії антиукраїнській інформаційній війні стала однією з причин 
поглибленої дезінтеграції українського суспільства.  

Разом з тим, важливо, що українські громадяни чітко усвідо-
мили роль Російської Федерації у дестабілізації ситуації на Сході 
України. Соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова 
з 6 по 12 березня 2015 року, засвідчило, що, відповідаючи на 
питання «Як Ви оцінюєте позицію Росії в конфлікті на Сході 
України?», 71,8% українців визнали Росію державою-агресором, 
стороною конфлікту, лише 8,4% були переконані, що Росія не 
причетна до подій на Сході України, не є стороною конфлікту, 
19,8% опитаних не визначилися з відповіддю [4]. Отже, російська 
експансія в Україні має очевидний характер для переважної біль-
шості українських громадян. Проте нез’ясованими залишаються 
механізми прямої та опосередкованої протидії громадськості в 
антиукраїнській інформаційній війні.  

Вагомим чинником у контрпропагандистській роботі в інфор-
маційному контексті є активна взаємодія держави та громадського 
сектору, що в демократичних країнах мають взаємний вплив та 
підзвітні один одному, чим забезпечують збалансовану систему 
стримувань та противаг у системі інформаційної безпеки держави. 
Так, представники громадськості контролюють владу з питань, що 
становлять суспільний інтерес, а також активно впливають на процес 
вироблення та прийняття політичних рішень. У свою чергу, державні 
посадовці враховують у політичних орієнтаціях суспільні настрої та 
співпрацюють із представниками громадського сектору задля 
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збереження балансу лояльності у соціумі, забезпечуючи державно-
громадське партнерство. В Україні ці практики не є усталеними. 
Суспільство з часів розвалу Радянського Союзу залишається значною 
мірою марґіналізованим та деморалізованим. Компенсують це лише 
окремі ініціативи волонтерів, журналістів, публічних осіб, які 
спрямовують свою роботу на демістифікацію української історії, 
творення єдиного культурного простору для українців, налагодження 
каналів двосторонньої комунікації між владою та громадянами, 
творення позитивного іміджу України у світі. Як зазначав директор 
соціологічної служби Центру Разумкова А. Биченко, «дедалі більше 
людей готові брати відповідальність на себе і діяти самостійно, не 
оглядаючись на державу. Найяскравішим втіленням цієї тенденції 
стало відновлення армії силами добровольців і волонтерів. У багатьох 
сферах люди все менше розраховують на владу і роблять щось самі... 
на цьому етапі прогресивність і рівень розвитку суспільства 
випереджає прогресивність і розвиток державного апарату. І, швидше 
за все, суспільство підтягне рівень державного управління до своїх 
значно збільшених і усвідомлених потреб» [5]. Цю тенденцію до 
партикулярної участі в громадському житті підтвердив, зокрема, і  
Ю. Андрухович: «Я ж натомість дію майже винятково індивідуально. 
Я, можливо, теж активіст, але не громадський, а індивідуальний… Це 
така паралельна дипломатія, робота з громадською думкою західних 
країн. Ми ж так чи сяк будемо разом, тому на їхню громадську думку 
обов’язково треба впливати» [1].  

Однак ця «паралельна дипломатія» не є панацеєю для біль-
шості українців, як засвідчують дані соціологічного опитування 
«Протидія російській пропаганді в регіоні конфлікту» [6], яке було 
проведене з 26 по 28 лютого 2015 року Київським міжнародним 
інститутом соціології на замовлення громадської організації 
«Телекритика». Дослідження репрезентувало громадську думку 
міського населення в п’яти областях: Харківській, Одеській, 
Херсонській, Донецькій та Луганській (включно з районами, що на 
момент опитування не контролювалися українською владою). Як 
засвідчило дослідження, основним джерелом інформації про стан 
справ в Україні для мешканців південно-східних регіонів є 
телебачення: 83% дізнаються новини з програм загальнонаціо-
нальних каналів. Близько третини респондентів стверджують, що 
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можуть приймати російський канал «РТР», такий самий показник 
у «НТВ» та «ОРТ», «РБК» «ловлять» 17%. Мешканці підконтроль-
них Україні територій вважають українські джерела в цілому 
скоріше правдивими, російські – упередженими та необ’єктив-
ними. Представники територій «ДНР-ЛНР» дотримуються 
протилежної точки зору. Тож російська пропагандистська машина 
впевнено перемагає на тимчасово окупованих територіях Донбасу. 
У інших південно-східних регіонах найбільш провокативні 
меседжі російської пропаганди не користуються підтримкою. Так, 
найменш популярним є твердження про те, що Майдан – це 
фашистський переворот. З ним погоджуються 27% і не 
погоджуються 54% респондентів. Разом з тим, оцінка наслідків 
Майдану в регіоні конфлікту досить песимістична. Переважна 
більшість, 66% респондентів, вважає, що головними наслідками 
Майдану є анексія Криму, збройне протистояння на Донбасі та 
економічна криза в Україні, не погоджуються з цим тільки 15%. 
Незважаючи на розчарування українською владою, ідеї сепара-
тизму на територіях, підконтрольних Україні, не набули масової 
підтримки. 84% опитаних вважають, що Донбас має залишитися в 
складі України. У «ДНР-ЛНР» 50% респондентів бажають 
відділитися, 50% готові розглянути можливість лишитися за умови 
зміни статусу цієї території [6]. Тож громадська оцінка перспектив 
розвитку української державності є дуже суперечливою.  

Водночас в Україні динамічно формується громадське середо-
вище, яке здійснює окремі важливі заходи з протидії анти-
українській інформаційній війні. Так, український кризовий медіа-
центр став ініціатором запуску у березні 2015 року інформаційного 
сайту UKRAINE UNDER ATTACK [7], на якому акумулюється 
перевірена інформація про російську агресію в Криму та на частині 
Донбасу. Фальшивки російської пропаганди проти України також 
публікують авторитетні ЗМІ, як, наприклад, «Радіо Свобода», на 
сайті якого можна знайти фото та відео підтвердження фейків 
російської пропаганди, зокрема таких, як демонстрація телеканалом 
«Світ 24» «біженців» з України, які насправді є біженнцями з 
Косово, або ж поширений у соціальних мережах фейк про те, що у 
місті Тернополі проходив мітинг щодо воз’єднання з Польщею, 
хоча насправді це був антиурядовий мітинг у Варшаві [8].  
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Громадські ініціативні групи теж активно долучаються до 
боротьби із дезінформацією щодо України. Так, 21 червня 2015 
року під офісом Служби безпеки України в Києві пройшов мітинг 
«зомбі»-активістів, які протестували проти поширення в Україні 
газети «Вєсті». Мета акції, за словами організаторів, полягала в 
тому, щоб привернути увагу суспільства до проблеми існування 
російської пропаганди в Україні, зокрема, під виглядом про-
російської газети «Вєсті». «Точкові» заходи також застосовуються 
щодо антиукраїнських пропагандистів у ЗМІ. Так, 1 липня 2015 
року з України депортували пропагандистку російського «Первого 
канала» з причини «деструктивної антиукраїнської діяльності» [9]. 

Одна з ключових цілей інформаційної агресії проти України – 
послабити почуття патріотизму, належності до однієї історико-
культурної традиції українства, культивувати дистанціювання та 
апатію щодо проблем національного масштабу та сприяти підриву 
авторитету української держави як в очах українських громадян, 
так і у всьому світі. Саме тому особливо важливим механізмом 
громадської протидії українофобській інформаційній війні є во-
лонтерський рух, який об’єднує людей доброї волі, що працюють в 
умовах мілітаризованих районів Донбасу та, керуючись ідеалами 
патріотизму та гуманності, виконують важливу роботу в місцях 
кровопролиття – забезпечуючи українців необхідними ресурсами 
для виживання та встановлення миру на тимчасово окупованих 
територіях.  

Волонтерський рух також є безпрецедентно важливим 
суб’єктом популяризації символічних вимірів українства. Так, 
наприклад, лише у 2014 році громадські активісти у різних 
населених пунктах провели численну кількість проукраїнських 
заходів, що були присвячені національному вбранню (паради 
вишиванок), національному прапору (автопробіги, вивішування 
прапорів на балконах будинків, перефарбування у кольори націо-
нального прапора мостів та інших елементів міської інфраструк-
тури), ідеї національної єдності та непорушності кордонів України 
(флешмоб «Карта України», що потрапив у національну Книгу 
рекордів). У соціальних мережах, зокрема, був оприлюднений ще 
один особливий флешмоб: мешканці Криму, Слов’янська та інших 
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міст Сходу України фотографували свої паспорти з написом 
«Врятуйте людей Донбасу» або «Крим – це Україна» [10]. 

Тож реагування громадськості на вияви українофобської 
пропаганди містять цілком конструктивні, націотворчі ідеї культи-
вування патріотичних почуттів та належності до однієї спільноти 
українців. Однак російська інформаційна війна оперативно реагує 
на проукраїнські акції та змінює основні меседжі, спрямовані на 
формування негативних стереотипів серед громадян України. Так, 
авторитетне британське видання «The Economist» в матеріалі 
«Альтернативна реальність» [11] відзначає нову тактику росій-
ської пропаганди, аналізуючи риторику Кремля щодо України. 
Якщо раніше Україна замальовувалася як неонацистська держава, 
солдати якої спалюють села та розпинають дітей на Сході країни, 
то останнім часом риторика змінилася – в російських ЗМІ Україна 
зображується як держава-невдаха, яка не може повернути свої 
борги та порушує норми міжнародного права, через що змушує 
панікувати своїх західних партнерів. «Щоб запобігати цим 
впливам, українські ЗМІ мають, нарешті, говорити не лише про 
Донбас і Крим – а для Донбасу і Криму, – вважає програмний 
директор громадської організації «Телекритика» Р. Шутов. – Стати 
засобами масової інформації всієї України, створювати такий 
інформаційний продукт, який відповідає потребам громадян на 
цих територіях» [12]. Тож передовсім журналісти мають позбува-
тися «мови» ворожнечі у своїх інформаційних матеріалах, давати 
стримані, не емоційні, а раціонально обґрунтовані оцінки подій на 
Донбасі, піддаючи інформацію систематичній перевірці, не 
допускаючи формування негативних стереотипів щодо мешканців 
тимчасово окупованих територій.  

Разом із тим, у самій Росії адептів антиукраїнської інфор-
маційної війни відзначають публічними нагородами. Так, відома 
різко пропагандистською спрямованістю телепрограма «Вести 
недели» та її ведучий Д. Кісєльов отримали у 2015 році російську 
телевізійну премію «Тефі» в номінації «Інформаційна програма». У 
категорії «Ведучий інформаційної програми» ці нагороди здобули 
журналісти телеканалу «Росія-1» М. Сіттель і А. Кондрашов, які 
репрезентують головний випуск щоденної програми «Вести» [13]. 
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На тлі громадського захоплення російськими медійними журна-
лістами в самій Росії світова громадськість з дедалі більшим занепо-
коєнням висловлюється щодо інформаційної війни, яку розгорнула 
Росія не тільки в самій Україні, а і у світовому інформаційному 
просторі, нарощуючи агресивну риторику.  

Так, у березні 2015 року європейські лідери звернулися до 
Верховного представника Європейського Союзу з питань закордон-
них справ і політики безпеки Ф. Могеріні з проханням розробити 
план протидії російській пропаганді, яка посилилася у контексті 
конфлікту в Україні. Паралельно із офіційними урядовими контр- 
пропагандистськими ініціативами відомі світові інтелектуали теж не 
залишилися осторонь проблематики інформаційної війни. У квітні 
2015 року знаний публіцист, старший науковий співробітник Інсти-
туту Legatum П. Померанцев виступив із заявою щодо російської 
пропаганди. Він заявив, що «Росія намагається переконати світ у 
тому, що гарантії США щодо колективної безпеки є порожніми, а 
метою російських ЗМІ є не показати правоту РФ, а дезорганізувати і 
деморалізувати Захід», водночас П. Померанцев зазначив, що «є 
кілька методів, які допоможуть подолати російську дезінформацію. 
Зокрема, це захист інформаційного простору від фейків, поширюва-
них російськими медіа, сприяння медіа освіченості суспільства, 
запровадження антикорупційних мереж, підтримка якісної журна-
лістики в Центральній і Східній Європі, підтримка незалежних 
російських ЗМІ та допомога росіянам з альтернативним баченням 
своєї країни» [14].  

Міжнародна громадськість дедалі більше стає активним 
співучасником інформаційної протидії російській пропагандист-
ській системі: так, у Литві товари, які рекламувалися на 
російському телебаченні, позначали «колорадськими» наклейками 
із написом «Не купуй кремлівську пропаганду» [15] з метою 
недопущення зростання прибутків від рекламних кампаній, які 
отримують російські ЗМІ. Крім того, важливим інструментом 
громадського спротиву пропагандистській дезінформації є 
публічні демарші відомих журналістів щодо редакційної політики 
російських ЗМІ. Так, американська журналістка Е. Уолл у березні 
2014 року в прямому ефірі звільнилася з каналу Russia Today на 
знак протесту проти російської агресії в Україні. Вона зазначила, 
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що на час війни в України фінансований Росією телеканал RT був 
мобілізований як інструмент пропаганди [14]. Його використо-
вували як маніпулятивну зброю, щоб люди сприймали офіційну 
версію Кремля щодо трактування подій в Україні як єдино вірну 
версію реальності. Водночас, головний редактор німецького 
видання Bild Онлайн Дж. Рейчелт наголошувала, що практика 
інтерпретації конфлікту в Україні як «Bürgerkrieg» (громадянської 
війни) є яскравим прикладом злагодженої та ефективної пропаган-
дистської машини. «Більшість німецьких видань, у тому числі і 
моє, саме так робить. Але в Україні немає громадянської війни. 
Цей термін прямо запускає путінська пропагандистська машина, 
яка показує війну як внутрішнє питання України, але не як акт 
агресії. Називати такі дії «громадянською війною» – це значить 
принижувати націю, яку атакували, принижувати наших читачів та 
нашу професію. У наших публікаціях – не місце для мови пропа-
ганди. Пропаганда продовжує війни. Пропаганда є притулком для 
вбивства. Пропаганда руйнує свободу преси» [16]. 

Аналізуючи процеси повільної національної самоідентифікації 
на тлі зростаючої ангажованості національних та міжнародних ЗМІ, 
варто зазначити, що вони значною мірою пов’язані зі зростаючою 
віртуалізацію політичного життя, примноженням ефемерних, інсце-
нізованих форм здійснення політики, коли боротьба за політичну 
владу та її підзвітність перед громадянами переводиться у роз-
важальний, споглядально-некритичний режим, який значною мірою 
культивує естетичний компонент політичних практик, виводить на 
перший план оцінку політичної комунікації, зважаючи на її 
видовищність та навіть азартність. У цьому контексті політика все 
більше синтезується із практиками мімікрії. Це, у свою чергу, 
призводить до мінімізації раціонального судження про політичну 
сферу загалом та виключення можливості активної участі громадян 
у формуванні напрямів соціального розвитку. 

Зважаючи на поточні виклики та загрози антиукраїнської 
інформаційної війни, задля створення умов для неупереджених, 
всебічно вільних джерел масової інформації в Україні необхідно: 
розвивати незалежні ЗМІ, здійснювати постійний моніторинг 
інформаційного простору, особливо – російськомовних ЗМІ, 
виявляти фейки та оприлюднювати спростування необ’єктивної 
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інформації; впроваджувати проекти з громадянської освіти, які б 
розвивали критичне сприйняття громадськості щодо зовнішньої 
дезінформації та сприяли виробленню альтернативної, не ангажова-
ної візії політичних подій в Україні; популяризувати український 
інтелектуальний продукт – кіно, літературу, живопис тощо, 
стимулюючи появу об’єднавчого інтересу громадян до здобутків 
національної культури та формування культуроцентричного, а не 
політизованого громадянського суспільства; збільшити обсяг 
російськомовного контенту, орієнтованого на забезпечення 
інформаційних потреб мешканців тимчасово окупованих територій 
та інших Інтернет-користувачів, що таким способом отримають 
доступ до альтернативної інформації про перебіг конфлікту на 
Сході України. 
 
_______________________________ 
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 РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА  

В ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ 
КОНСТРУКТІ ПОЛІТИКИ РФ ЩОДО УКРАЇНИ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

У статті аналізуються основні напрями новітньої релі-
гійної експансії РПЦ в Україні, яка в умовах «гібридної війни» 
перетворилася на істотний чинник російської інформаційно-
пропагандистської політики, спрямованої на легітимізацію 
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агресивних дій РФ, дискредитацію України як суверенної 
держави, розмивання громадянської і етнічної ідентичності 
українських громадян. 

Ключові слова: Руська Православна Церква, «гібридна війна», 
інформаційно-пропагандистська політика, Російська Федерація, 
Україна. 

 V. Yaremchuk. Ruska Orthodox Church in to the informatively 
propagandist konstrukti politicians of RF in relation to Ukraine on 
the modern stage. 

 Basic directions of the newest religious expansion of RPC in 
Ukraine, which in the conditions of «hybrid war» grew into the 
substantial factor of Russian informatively propagandist policy, 
directed on legitimizaciyu of aggressive actions of RF, discredit of 
Ukraine, as a nation-state, washing out of civil and ethnic identity of 
the Ukrainian citizens, are analysed in the article. 

Key words: Ruskaya Orthodox Church, «hybrid war», 
informatively propagandist policy, Russian Federation, Ukraine. 

 
Агресія РФ проти України, анексія Криму, розгортання 

збройного проросійського сепаратистського руху на Донеччині 
стали на початку 2014 р. для країни надзвичайними викликами, з 
якими вона вперше стикнулася на 23-му році своєї новітньої 
історії. До цього часу Україна – багатонаціональна і багатокон-
фесійна країна була чи не єдиною на пострадянському просторі, 
яка спромоглася уникнути жорсткого суспільного протистояння. 
Нинішні події, нав’язані ззовні, створили ситуацію, коли вперше за 
майже 70 років після завершення Другої світової війни Україна 
була вимушена боронити своє суверенне існування, що потре-
бувало мобілізації зусиль не лише політичної влади, але й усіх 
суспільних інститутів, усього суспільства. 

Ситуація суттєво ускладнена тим, що РФ у боротьбі проти 
України застосувала новий вид агресії – «гібридну війну», в якій, 
окрім комплексного застосуванняння класичних прийомів ведення 
збройних дій, особлива увага приділялася «інформаційній війні», 
яка упродовж 2013–2015 рр. набула щодо України тотального 
характеру. Повною мірою це знайшло вияв в інформаційно-пропа-
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гандистській політиці РФ, яка за останні роки «перейшла межу» й, 
вдаючись до радянських та геббельсівських атавізмів, перетворила 
канали «надання новин», «інформації» на канали маніпулювання 
суспільною думкою. Тут мається на увазі намагання країни-агре-
сора публічно залишитися стороною, непричетною до конфлікту, 
нав’язати свою волю Україні (окрім латентного збройного 
втручання) з допомогою інших засобів, у тому числі за рахунок 
підміни реальних уявлень про характер подій «інформаційними 
фантомами» – відповідним підбором і формою подачі інформації, 
«густо замішаній» на пропаганді. Її мета полягає у формуванні 
«потрібної» суспільної думки, що має слугувати консолідації на-
вколо Кремля російського суспільства (створення «образу ворога», 
«зовнішньої загрози» тощо), натомість, розкладу й деморалізації 
супротивника – українських громадян. При цьому останні мали 
стати не лише об’єктом російського інформаційно-пропагандист-
ського впливу, спрямованого на зміну їхніх ціннісно-ментальних 
установок, звичної ідентичності (перетворення українців навіть не 
на «малоросів», а на «благовірних росіян», «руських»), але й 
активним інструментом антиукраїнської деструкції. 

Одним з важливих чинників «гібридної війни» стала Російська 
Православна Церква (РПЦ), доктрина якої – «русский мир» набула 
якості універсального інструменту у новому «хрестовому поході» 
проти «найближчого по крові сусіда» [1]. Разом з тим, і 
набираючий оберти «російський релігійний фанатизм» [2], що 
являв собою підміну віри культом сили, перетворився для України, 
її суспільства на загрозливий виклик, що і зумовило звернутися 
до згаданої проблеми. 

Актуалізація питання полягає у тому, що РПЦ, відродивши 
дорадянську практику взаємин між церквою і державою, що 

                                                 
 Потужна атака, аналогічна до періоду «помаранчевої революції», була 

розпочата наприкінці 2013 р., коли Євромайдан, Революція Гідності зображува-
лися інформаційно-пропагандистськими каналами РФ не інакше як «антидер-
жавний переворот», «хаос», «розпад України». Вже тоді були створені умови для 
успішної експлуатації тез про необхідність захисту «росіян», «російськомовних 
громадян» України, «православ’я» від «київської фашистської хунти», а згодом – 
«каральних батальйонів» тощо. 
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нагадувала візантійську традицію, набула якості «державної 
церкви», потужного соціального інституту, який відігравав важли-
ву роль у внутрішній і зовнішній політиці РФ. Згідно з визнанням 
експертів, саме керівництво РПЦ допомогло сформувати модель 
режиму В. Путіна, а їхні спільні наміри щодо сакралізації 
«російської національної ідентичності» стали одним з провідних 
факторів, які посилили в країні авторитарні тенденції, забезпечили 
владі суспільну підтримку. Наслідком створення «політичного 
альянсу» між церквою і владою, заснованого на приматі винятко-
вості Росії, її історичній місії щодо домінування над Євразією, 
стали новітні агресивні дії РФ на міжнародній арені, зокрема, в 
Україні. РПЦ ж, яку суспільство в РФ переважно сприймало як 
«символ російської культури і національної ідентичності», але не 
як «духовний фактор», присутній у повсякденному житті, перетво-
рилася на потужний інструмент здійснення експансіоністської 
політики в культурно-ідеологічній сфері [3]. 

Прагнучи посилити своє становище, ієрархи церкви постійно 
артикулювали на важливій ролі, яку впродовж тисячі років відігра-
вало православ’я у зміцненні основ російської державності, інтегра-
ції російських земель, захисту країни від зовнішніх завойовників [4]. 
У затвердженому у 2000 р. засадничому документі «Основи 
соціальної концепції Руської Православної Церкви» були визначені 
сфери тісної співпраці церкви і держави, серед них: миротворча 
місія на міжнародному, міжетнічному і громадянському рівнях; 
сприяння до взаєморозуміння між народами і державами; патріо-

                                                 
 Згідно з результатами опитування Фонду «Громадська думка» (РФ, квітень 

2012 р.) більшість респондентів висловлювала довіру РПЦ – 64% (про позитивну 
роль церкви висловилося 73% респондентів), її главі – Патріарху Кирилу – 56% 
(Див.: РПЦ відіграє позитивну роль у житті суспільства // Релігія в Україні. – 
2012. – 7 травня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.religion.in.ua/ 
news/foreign_news/16145-rpc-vidigraye-pozitivnu-rol-u-zhitti-suspilstva.html). Ці по-
казники цілком респондувалися з «урапатріотичними» настроями росіян, 
зафіксованими на початку 2014 р., які різним способом «підігрівалися» з боку 
РПЦ – абсолютна більшість з них схвально сприйняла приєднання Криму до РФ, 
позитивно ставилася до підтримки проросійських сил у Південно-Східній 
Україні, до повного чи обмеженого права приєднання до РФ територій 
колишнього СРСР. 
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тичне виховання; участь у діяльності релігійних і світських ЗМІ; 
протидія псевдорелігійним структурам [5].  

Варто наголосити й на деяких «чеснотах», які пропагувала 
РПЦ (вони повторювали риторику політичних лідерів РФ періоду 
стабілізації «путінського правління») – принципова відмова від 
революційних настроїв на користь еволюційного шляху розвитку, 
пропаганда ідеї підтримки чинної влади РФ, її наміру збереження 
Росії як сильної і «духовної держави», різке протиставлення 
«сучасному західному світу», неприйняття «однополярної моделі 
світу» [4]. Широкий спектр засобів впливу на суспільство (від 
релігійної практики до соціальних мереж Інтернету) давало мож-
ливість РПЦ виступати суб’єктом політичного цілеспрямування, 
мобілізації, спонукання, що активно використовувалося офіційною 
Москвою. До її арсеналу були залучені й деякі ціннісні орієнтири 
РПЦ, які стали складовими «інформаційно-пропагандистських 
штампів» РФ, що зримо проявилося в умовах «гібридної війни», 
розв’язаної проти України. 

Передусім, це стосувалося ідеї «русского мира», просування 
якої в останні роки пов’язувалося з РПЦ та її очільником 
Патріархом Кирилом. У нинішній час огорнута в релігійні 
лаштунки геополітична доктрина спрямована щодо України (як 
«штучного» й невдалого державного утворення, частини «Русі»), 
на її остаточне поглинання РФ. Подібна участь мала стосуватися й 
українців, що бачилося шляхом розмивання української етнічної і 
громадянської ідентичності, підміни їх «російським варіантом» 
(«слов’яни», «руські», «православні» і т. д.).  

Новітня реанімація ідеї «русского мира» була пов’язана з 
політичними структурами РФ. На початковому етапі йшлося про 
створення багатомільйонної армії прибічників РФ серед російської 
діаспори, а в перспективі – відтворення з їхньою допомогою могут-
ності Росії у кордонах колишнього СРСР (чи Російської імперії), 
відновлення впливу на колишні європейські країни-сателіти. 
Організаційна формалізація ідеї відбулася у 2007 р. зі створенням 
громадської організації – Фонд «Русский мир», завдання якої 
полягало у популяризації російської мови і культури. Мета 
наступної «громадянської ініціативи» – Фонду підтримки і захисту 
прав співвітчизників, які проживають за кордоном (2012 р.) – 
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виявилася суттєвішою – надання російським співвітчизникам 
«усебічної правової й іншої необхідної підтримки у разі порушення 
їхніх прав, свобод, законних інтересів». Засновниками обох фондів 
виступили державні структури. Таким чином, упродовж декількох 
років РФ створила інструмент впливу на російську діаспору, яка 
налічувала близько 30 млн осіб. Однак аналіз діяльності згаданих 
інституцій вказував на їхню незначну «корисну дію». Серед головних 
причин цього було недостатнє й непрозоре фінансування, бюрокра-
тичні методи діяльності, відсутність «політичних аспектів» (!) у 
роботі з діаспорою [6]. В Україні до втілення ідеї «русского мира», 
яка проводилася під егідою ПАРТІЇ РЕГІОНІВ, була причетна 
«Всеукраїнська координаційна рада російських співвітчизників», що 
об’єднувала близько 125 зареєстрованих організацій [7].  

Вагомим учасником доктрини «русского мира» стала РПЦ, яка 
надала йому сакралізованого змісту, суттєво посиливши й 
скріпивши її інтегруючі засади (російська мова, російська культура, 
російська етнічна ідентичність, спільність історичної долі) спіль-
ністю православ’я («руська православна цивілізація»). Це «дійство» 
відбулося на ІІІ Асамблеї «Русского мира» (2009 р.), яку відкрила 
програмна доповідь Патріарха Кирила [8] щодо «церковного бачен-
ня» проекту. Очільник РПЦ головну увагу звернув на проблему 
геополітичних викликів, які постали перед РФ, трактуючи потребу 
збереження «культурно-національної ідентичності» росіян, «право-
славного цивілізаційного простору» виключно у руслі протистояння 
«глобалізації», «Заходу», «Європейському Союзу». Саме доктрина 
«русского мира», її втілення і мала не лише забезпечити збереження 
унікальної «руської цивілізації», але в умовах «духовної, моральної 
кризи сучасної людської цивілізації» (?!) стати самодостатнім 
суб’єктом у «формуванні світоустрою», «значимим гравцем на 
світовій арені». Незважаючи на запевнення патріарха, що «русский 
мир» не може бути інструментом політичного впливу РФ (об’єднує 
цивілізаційний простір, який «не вміщується в кордони однієї 
держави»), висловлені ідеї мали експансіоністський характер, 
спонукаючи мільйони громадян різних країн до участі у втіленні 
«доленосного завдання» – збереження «самобутності», «високих 
життєвих ідеалів» «святої Русі». 
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До ядра «русского мира», окрім РФ, були «приписані» Україна 
та Білорусь («спільний наднаціональний проект», країни «історич-
ної Русі»), народи яких, начебто, у переважній більшості приймали 
«російську духовну і культурну традицію як основу своєї 
національної ідентичності» (?!). Хоча Кирил при цьому і згадував, 
що не піддавав сумніву суверенність названих країн, однак кілька-
разовий наголос на тезах: «нині існуючі державні кордони», 
«принаймні на сьогоднішній день» – вказував, що ієрарх РПЦ, як і 
керівництво РФ, ставився до них довільно, як зайва перепона в 
інтеграційному русі народів «русского мира». Суперечливий (на тлі 
пасажів щодо підтримки «міжнаціонального і міжрелігійного 
миру», «різних корінних мов», відрази до «ксенофобії і шовінізму») 
зміст мали й проголошені основи «русского мира»: бережливе 
ставлення «руських людей» до своєї віри й шанування віри інших; 
наділення «російської культури і мови» надетнічними якостями; 
«спільна історична пам’ять і спільні погляди на суспільний 
розвиток» («руська традиція»). Останнє не випадково було спів-
звучним зі стратегією «переписування історії» Кремлем. 

Згідно з угодою, підписаною між РПЦ та Фондом «Русcкий 
мир», передбачалася тісна співпраця інституцій у справі «консоліда-
ції співвітчизників», «збереження їхньої духовної, мовної і культур-
ної ідентичності». Особлива увага приділялася співробітництву в 
інформаційній сфері – ведення координованої політики, в тому 
числі у справі підтримки російськомовних ЗМІ, інформаційних 
ресурсів, «орієнтованих на висвітлення позитивного образу Росії за 
кордоном», «формування Русского мира».  

Важливо згадати й про проблему «справедливих війн», яка 
знайшла апробацію у вже згаданих «Основах соціальної концепції 
Руської Православної Церкви», низка постулатів якої мала 
подвійне трактування. Тема «справедливих війн» (у тому числі «на 
чужій території») була центральною у розділі «Війна і мир». Вони, 
за визнанням РПЦ, могли вестися за певних умов: війну могла 
оголосити тільки законна влада (після застосування всіх засобів 
для уникнення конфлікту) і лише для «досягнення справедли-
вості». «Миротворче служіння» церкви полягало у принциповій 
позиції щодо неприйнятності «пропаганди війни і насилля», 
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прагнення до вирішення конфліктних питань виключно переговор-
ним способом [5]. Однак, як виявилося, на початку 2014 р. і в 
подальшому, згадані миротворчі засади РПЦ щодо України, 
незважаючи на голосну риторику, були проігноровані або «грали» 
на користь агресора. 

Поряд з тим, незважаючи на реальну загрозу національній 
безпеці України, які несли настанови РПЦ, вона тривалий час, що 
мало і політичні підстави, не входила до предмета особливого 
зацікавлення з боку українських політиків, суспільствознавців, 
релігієзнавців. У релігійній сфері України, окрім відомого «право-
славного розламу» (конфліктність і конкуренція між УПЦ, УПЦ 
КП, УАПЦ), занепокоєння влади викликали переважно «нетради-
ційні» і «новітні» релігії, які набули поширення в останні два 
десятиліття. Вносячи певні зміни в усталений баланс між релі-
гіями, поширеними в Україні, вони, маючи позаукраїнське тяжіння 
й будучи неукоріненими культурно і ментально в українське 
суспільство, немаючи безпосереднього зв’язку з традиціями релі-
гійної духовності несли небезпеку щодо деструктивного впливу на 
свідомість віруючих, норм поведінки і дій на індивідуальному і 
колективному рівнях. І лише надзвичайна активність щодо 
України з боку РПЦ, виявлена на зламі першого–другого десяти-
ліття ХХІ ст., яка розцінювалася як «багатовекторна інтервенція» 
на релігійному, освітньому, мовному, культурному полі [9, с.41], 
особливо її позиція безальтернативної підтримки РФ у «гібридній 
війні», викликало до неї посилену увагу. 
                                                 

 Одне з перших ґрунтовних соціологічних досліджень (2003 р.) підтвердило 
ситуацію, коли в Україні жодна з церков та релігій не були домінуючими. Паства 
ж провідних трьох християнських церков – УПЦ, УПЦ КП та УГКЦ становила 
близько 85% всіх віруючих. Жодна з інших церков, включаючи й нетрадиційні та 
новітні релігійні організації, не охоплювала більше 2% віруючих (чи 1% всього 
населення). (Див.: Результати загальнонаціонального соціологічного дослідження 
«Релігія та церква в сучасній Україні» (2003) // RISU: Релігійно-інформаційна 
служба України. – 2004. 14 червня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/resourses/sociology/33985/). Останні статистичні дані 
Державного департаменту у справах національностей і релігій щодо «релігійної 
карти» України свідчать про незначну вагу у суспільно-політичному житті 
новітніх та нетрадиційних релігій, а зважаючи на суспільне ставлення до них 
(переважно негативне), – і їхню невідрадну перспективу щодо поширення. 
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Зокрема, варто звернути увагу на підживлення сепаратизму в 
Україні, що тривалий час практикувалося в релігійній практиці 
РПЦ. Так, відповідний код («просто ми його не помічали або ж … 
не надавали ваги»), далекий від цінностей як сучасної України, так 
і мотивів давньоруського, козацького менталітету, був закладений 
у церковний процес РПЦ та УПЦ, що відкладалося й спрацьовува-
ло у підсвідомості священиків та «вірних чад канонічної церкви». 
Про це свідчив й аналіз богослужбових книг, в яких було широко 
представлене рабське приниження людської гідності перед прави-
телем (царем), «українська меншовартість», «комплекс провини» 
тощо. У створених в Московському патріархаті і прийнятих для 
використання УПЦ церковних текстах відбулася суттєва підміна 
смислів (серед них – «територія України» – це споконвічна Росія), 
що здійснювалося в угоду геополітичним амбіціям керівництва 
РФ. Наприклад, у церковній службі в День пам’яті князя Володи-
мира назви «Росія», «російський» згадуються понад 40 разів (!), 
«Русь» – 8, «Київ» – 4, «Україна» – 1 (!). «Несподіванкою» стало й 
трактування князя Володимира «Російським царем», а людей 
«Давнього Києва» «людьми Російськими» [10; 11].  

Варто зазначити, що українське суспільство досить боляче 
відреагувало на згадану активність РПЦ, зокрема, сакралізацію 
ідеї «русского мира». У багатьох публікаціях висловлювалося 
занепокоєння з приводу абстрактних і двозначних висловів 
Патріарха Кирила, які були насичені суб’єктивістським бачен-
ням історичного процесу, висловлюванням неповаги щодо «не 
російської» частини православних віруючих, елементами мані-
пуляції. Це стосувалося й актуалізації удаваної загрози, коли 
українці практично залишалися без вибору: їхнє неприйняття 
«русского мира», євроінтеграційний курс, начебто, мало 
призвести до обов’язкової втрати «культурно-національної іден-
тичності», розчинення у «котлі глобалізації».  

Через це широко розрекламована в РФ згадана ідея характери-
зувалася як така, що перетворилася з духовного ідеалу на експан-
сіоністську імперську доктрину, геополітичний проект, який не мав 
нічого спільного з православ’ям. Саме через ці причини, як зазна-
чали експерти, вона не знаходила бажаної з боку Кремля підтримки 
серед політичної еліти та віруючих в Україні [12]. Разом з тим, 
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враховуючи безперспективність втілення ідеї «русского мира», адже 
вона від початку мала проблеми «репутаційного характеру» (нести-
кування «заявлених чеснот» існуючим реаліям російської дійсності, 
які далеко відстали від світових стандартів – розвитку демократії, 
громадянського суспільства, життєвого рівня громадян [13]), вино-
силося передбачення, що вона могла бути втіленою в Україні лише 
через ПРИМУС, супроводжуючись переходом від мультикуль-
турності і багатоконфесійності до вузьконаціонального («руського») 
й моноконфесійного (РПЦ–УПЦ) [14]. Деякі автори, базуючись на 
історичних аналогіях, слушно порушували питання про небезпеку 
доктрини «русского мира», за яким проглядався не «інтеграційний», 
а «анексійний» характер («…Януковичі і Литвини ще будуть 
думати, як колись гетьмани: як же так сталося, що ми раби 
Москви?» [15]). Враховуючи ж постійно висловлювані з боку 
керівництва РФ тези щодо «спільної історичної долі», «політичної 
доцільності», доповнених і від РПЦ («Дніпровська купель»), яка 
дозволила перетворити себе на інструмент ідеології, Україна навряд 
чи могла скористатися правом «добровільно не бути частиною 
“русского мира”» . У цьому разі, як про це зазначалося ще 
наприкінці першого десятиріччя ХХІ ст., українців мало чекати 
передбачуване – звинувачення у зраді, проголошення анафеми і, 
нарешті, з благословення церкви – упокорення («Вам слово, 
товариш маузер!» [15]), свідками чого ми стали на початку 2014 р. 

Однак подібні настрої були нейтралізовані українською 
владою, особливо за часів правління В. Януковича, якого вперше 
благословив на вступ на посаду Президента України очільник РПЦ, 

                                                 
 Передусім, це полягало у спорідненості доктрини «русского мира» з 

іншими ідеологіями, які провокували численні конфлікти в Європі, зокрема, з 
«німецьким миром» початку ХІХ ст., який був реакцією на німецьку політичну 
роздрібненість у післянаполеонівський період. Розпочавшись з пропагування 
німецької мови і культури як інтегративних чинників для об’єднання німе-
цького народу, ідея, до розробки якої були причетні відомі філософи-гуманісти, 
досить швидко еволюціонізувала в ціннісних орієнтаціях від лібералізму до 
крайнього націоналізму, консерватизму й мілітаризму, підпорядкуванню інте-
ресам Великої Німеччини. Продовженням такої трансформації стала й поява 
ідеї гегемонії Німеччини в Європі, яка з метою втілення «божественного 
світопорядку» мала скористатися правом сили («законної війни») проти 
«недостатньо духовних» й малорозвинутих сусідів. 
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що розцінювалося проросійськими силами як знакова духовно-
історична подія [16]. Політичні діячі в Україні не тільки не виявляли 
бажання у протидії проникненню небезпечного для країни «русско-
го мира», але й всіляко підігрували керівництву РФ, РПЦ («Руский 
мир – … поняття, яке ніяк не суперечить політичній незалежності», 
«Україна є частиною Русского мира»; Д. Табачник [17]). Про це 
свідчили й різноманітні форуми (зокрема, «Товариства православ-
них мирян України»; 2010 р.), заангажованих експертів чи 
політиків, які прагнули довести безпідставність загрози «русского 
мира», але його важливість у «здійсненні релігійно-культурної 
ідентифікації» для громадян України, забезпечення «християнської 
ідентичності» країн Євросоюзу [18]. Як виявилося, деяких 
«нейтральних» аналітичних агенцій України не лякали «абстрактні» 
й «обережні» сентенції глави РПЦ («русский мир» чи то існує, чи… 
його треба створювати», «політична структура «Русского мира» 
могла б будуватися за зразком Британської співдружності» тощо), 
однак, головну свою критику вони звертали на… «українських 
політиків з табору «свідомих», звинувачуючи їх (!) у нагнітанні 
небезпеки для України [19].  

Рівень поширення впливів, що знаходило активний опір хіба що 
з боку національно-радикальних сил, давало обґрунтовані підстави 
стверджувати, що вже на час 1025-річчя хрещення Русі (2013 р.) в 
Україні «русский мир» посів вагоме місце в суспільно-політичному 
житті, втягуючи країну в орбіту впливів РФ. Це стосувалося й 
застосування режимом В. Януковича у боротьбі проти політичної 
опозиції, прибічників курсу на євроінтеграцію «політичного право-
слав’я» [20], що супроводжувалося сприянням у діяльності РПЦ та 
УПЦ, просуванням ідеї «єдності Святої Русі». Про це свідчила й 
активність Патріарха Кирила, який після свого обрання у 2009 р. 
предстоятелем РПЦ особливу увагу приділяв Україні. Лише у 2011 р. 
він з візитами відвідав Україну сім (!) разів.  

Тому невипадково з моменту виникнення гострої політичної 
кризи в Україні наприкінці 2013 р., пов’язаної з Євромайданом, 
Революцією Гідності, позиція керівництва РПЦ щодо свого сусіда 
виявилася цілковито лояльною й відповідною до риторики 
Кремля, розв’язаної українофобської інформаційно-пропагандист-
ської кампанії у російських ЗМІ. Це, у свою чергу, давало обґрун-
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товані підстави для твердження, що Московський патріархат, 
близькі до нього релігійні структури в Україні (агенти впливу) 
відігравали помітну роль у загостренні протистояння, в тому числі 
й ескалації конфлікту на Донбасі. Вперше Патріарх Кирил 
торкнувся цієї дражливої теми наприкінці грудня 2013 р. у 
новорічному молебні, в якому поза тезами занепокоєння за долю 
«братнього народу» з Євромайданом пов’язувалася поява загрози 
порушення «духовної єдності» між росіянами і українцями, 
руйнування «єдності нашої Церкви». За загальними висловами на 
кшталт братерська Україна «є частиною спадщини історичної 
Русі», «процвітання життя» росіян і українців можливе лише за 
умови збереження і зміцнення існуючих відносин [21] – прогля-
дався намір як консервації режиму В. Януковича, так і перекриття 
європейського вектора розвитку для України.  

Громадськість була ознайомлена з «розшифровкою» цих тез 
на початку січня 2014 р. Так, у різдвяному інтерв’ю Патріарха 
Кирила, яке він дав відомому українофобу Д. Кисельову, гене-
ральному директору інформагентства «Россия сегодня», була 
висловлена категорична негативна оцінка Євромайдану («револю-
ційна ситуація»), який, начебто, створив «загрозу поділу нації, 
загрозу чергового витка громадянської конфронтації». Непри-
пустимим, на переконання Патріарха, була й присутність на 
барикадах в Україні священиків (у наступному ідентифікувалася і 
їхня конфесійна належність – «розкольники», «уніати»), які 
«під’юджували народ». Наголошувалося й на тому, що українське 

                                                 
 Передусім, йшлося про найчисельнішу серед інших конфесій – УПЦ, яка, 

згідно з оцінками експертів, перетворилася на «впливовий канал російської 
пропаганди в українському суспільстві, популяризатора ідейних конструктів 
«русского мира» та провідника сепаратизму», а в цілому – захисника інтересів 
Росії (Див.: Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до 
Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 
році» / Національний інститут стратегічних досліджень. – К., 2015. – С.368 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.niss.gov.ua/public/File/ 
2015_book/POSLANNYA-2015_giper_new.pdf ; Тышкевич И. РПЦ объявила войну 
Киеву, или почему Украине необходимо решить религиозный вопрос [Електрон-
ний ресурс] / И. Тышкевич // RISU. Религиозно-информационная служба 
Украины. – 2015. – 28 травня. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ ru/index/ 
monitoring/society_digest/60111).  
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суспільство повинно мати певне «щеплення проти такого способу 
вирішення політичних завдань» [22].  

Більш відверто про це «щеплення» (тобто про пряме втру-
чання, чого не могли собі дозволити на той час ані Патріарх, ані 
політичне керівництво, а також ЗМІ РФ) висловився у січні 2014 р. 
на зустрічі у Раді Федерації РФ очільник Синодального Відділу 
Московського патріархату щодо взаємин Церкви і суспільства. 
Йшлося про те, що перед загрозою «навали нової орди», відриву 
України від «східнохристиянської цивілізації» «країни Русского 
мира» були зобов’язані (!) найактивнішим способом втрутитися у 
хід української політичної кризи, не дозволити порушити «істо-
ричний вибір і волю цілого [українського – Авт.] народу» (?!). При 
цьому ймовірна реакція світової спільноти щодо порушення суве-
ренності України («майбутнє України сьогодні буде вирішуватися 
не без участі зовнішніх сил») не бралася до уваги [23].  

Практично, ці заяви, суголосні висловлюванням багатьох 
російських політиків та федеральних ЗМІ щодо ширення в Україні 
«анархії» та «беззаконня», необхідності рятування українців, не 
говорячи вже про «росіян», «російськомовних українців» (звичне 
гасло «своїх ми не залишаємо» що у цьому разі накладалося на тези 
спільності «Дніпровської купелі»), створювали сприятливий ґрунт 
не лише для тиску на Україну, але й рішучого втручання в її 
внутрішні справи, що розпочалося з інвазії озброєних «зелених 
чоловічків» в АР Крим наприкінці лютого 2014 р., розгортання про-
російського сепаратистського руху на Сході України. Від початку 
активної фази «гібридної війни» керівництво РПЦ виступило на 
боці країни-агресора («підтримка української цілісності на словах і 
майже повна свобода дій протилежного характеру» [24]), що поля-
гало у прагненні будь що легітимізувати імперську політику РФ.  

Про це свідчили широко розтиражовані у засобах масової 
комунікації численні заяви і звернення з боку РПЦ, Патріарха 
Кирила (починаючи з березня 2014 р.) до віруючих, громадян 
України і Росії, які, маючи відверто маніпулятивний характер, 
звертання до міфотворчості, цілковито спотворювали реальні події 
і наміри сторін, «зомбуючи» багатомільйонну аудиторію [9, с.41] у 
відповідному напрямі. Такою виявилася й перша реакція керів-
ництва РПЦ на одностайне рішення Ради Федеральних зборів РФ 
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(1 березня 2014 р.) щодо підтримки звернення Президента РФ  
В. Путіна про введення російських військ в Україну. Враховуючи 
екстраординарність події, вже наступного дня була оприлюднена 
офіційна заява Патріарха Кирила, яка, зазначаючи про загрозу 
«існуванню України як єдиної держави», наголошувала на тому, 
що «український народ має сам, без зовнішнього втручання, визна-
чати своє майбутнє» (!). Висловлювалося й запевнення Патріарха 
вжити всіх заходів задля впливу на політичну владу РФ й не 
допустити на землю України війни.  

Набагато відвертішою (і цілком іншого змісту) виявилася 
заява Синодального Відділу Московського патріархату щодо 
взаємин Церкви і суспільства, у якій висловлювалася підтримка (!) 
збройної акції РФ в АР Крим, брутально зведеній до «миротворчої 
місії». Апелюючи до рішень Всесвітнього російського народного 
собору (1995 р.) на якому була зафіксована норма щодо підтримки 
права «російського народу» («поділена нація на своїй історичній 
території»), щодо возз’єднання «в єдиному державному тілі», в ній 
висловлювалася «надія» (!), що «місія російських воїнів з захисту 
свободи і самобутності… людей і їхнього життя» «не натрапить на 
жорстку протидію, яка призведе до багатомасштабного зіткнення» 
на терені «історичної Русі» (але не України!). Таким чином, право 
«росіян», «російськомовного населення» «на їхній самостійний, 
вільний цивілізаційний вибір» на теренах іншої держави [25] мав 
бути гарантований військовою силою.  

Одночасно з закликами до миру, недопущення порушення 
добросусідських відносин між росіянами і українцями, перекла-
данням відповідальності за ситуацію виключно на київську владу у 
своїх зверненнях Патріарх Кирил намагався надати військово-
політичній кризі в Україні особливого, сакрального змісту, що в 
кінцевому результаті «грало» проти Української держави. Прин-
ципово очільник РПЦ не відходив і від стилістичних форм, 
тотожних для політичного істеблішменту РФ, вживаючи виключно 
форму «на Україні», але не «в Україні», й намагаючись трактувати 
збройну оборону українцями своєї Вітчизни не інакше як «між-
осібна брань» у «південних межах історичної Русі» (?!). В руслі 
доктрини «русского мира» піддавалося сумніву й право України на 
суверенітет: «Сьогодні на просторах цього світу [«велика руська 
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цивілізація, що вийшла з Київської купелі» – Авт.] існують 
незалежні держави, і ми з повагою ставимося до їхнього суверені-
тету, до їхньої готовності та бажання самостійно будувати своє 
національне життя. Але це не означає, що прагнення до законного 
суверенітету, до реалізації цього суверенітету має супроводжува-
тися руйнуванням спільного «духовного простору».  

Очільником РПЦ були сформульовані й «загрози», які поля-
гали у втручанні зовнішніх сил (виключно США і Євросоюз), які, 
начебто, несли небезпеку не лише Україні («на Вітчизну нашу 
напали вороги», ймовірність «втрати справжнього суверенітету 
народу», «підкорення Вітчизни зовнішнім силам»), але й РФ (!), 
що полягали в намірах «відірвати південні й західні руські землі 
від єдиного світу» [26]. Зрозуміло, що ця «агресія» Заходу 
потребувала рішучої відсічі, що полягало у відтворенні «руської 
цивілізації» під проводом Москви. Звернення Патріарха Кирила 
були спрямовані й на «розмивання» громадянської й етнічної 
ідентичності українців («єдиний народ Божий») [27; 28; 29]. Вплив 
подібної активності з боку РПЦ на суспільство посилювався не 
лише за рахунок широкої ретрансляції пастирських послань у 
федеральних ЗМІ, проросійських каналах комунікації в Україні, 
але й тим, що в них настирливо доводилася думка, що «в хаосі 
громадянського протистояння» та анархії саме на «Православну 
Церкву в Росії і на Україні» покладалася домінантна роль у справі 
досягнення миру [30]. На переконання ієрархів РПЦ, «миротворчу 
місію» в Україні серед усіх громадсько-політичних сил, релігійних 
конфесій виконувала лише УПЦ [31].  

Допомагаючи кремлівським пропагандистам створити відпо-
відний образ («картинку») про події в Україні, РПЦ (зокрема, 
Священний Синод РПЦ, Синодальний інформаційний відділ РПЦ, 
що відповідав за формування єдиної інформаційної політики 
церкви), не реагуючи на протиправну анексію РФ Криму, її 
підтримку збройного сепаратистського руху на Донбасі, свою 
увагу звертала на інше – «ширення хаосу і безладу», вбачаючи 
їхню причину у загостренні внутрішнього протистояння в країні. 
Разом з тим, у відриві від контексту постійно виголошувалися 
загальні заклики щодо припинення насильства, братовбивчого 
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протистояння [32; 33]. Як потужна і довгострокова акція, до 
релігійної практики була запроваджена й спеціальна молитва «за 
єдність і мир в Україні», що закликала до «недопущення роз’єд-
нання і духовного засліплення народу, який понад тисячу років 
живе у лоні Православ’я», руйнування «вічних» цінностей, спад-
щини «історичної Русі» [34].  

Попри вкрай негативне ставлення офіційного Кремля до нової 
політичної влади в Україні («київська фашистська хунта») саме 
Патріарх Кирил першим з кола російської суспільно-політичної 
еліти привітав наприкінці травня 2015 р. П. Порошенка з обранням 
на посаду Президента України, що стало приводом до чергової 
антиукраїнської заяви. Ним було запропоновано шлях припинення 
«кровопролиття» в Україні (практично безальтернативний, в руслі 
політики РФ), який полягав у спонуканні до «відкритого діалогу з 
народом і громадськими лідерами», а насправді – з московськими 
маріонетками, які очолили самопроголошені «ДНР» та «ЛНР». 
Привітання містило й відверті маніпуляції, пов’язуючи причину 
загострення політичної ситуації в Україні не з прихованою 
агресією РФ (ця тема стала табу для РПЦ), але виключно з наслід-
ками Євромайдану – «полум’я ворожнечі спалахнуло в Києві, а 
тепер воно вирує на Південному Сході країни» [35]. 

Варто зазначити, що агресивна російська пропаганда, значним 
чином посилена релігійним чинником, продукування ідеології 
ненависті й агресивних настроїв, спрямована на поширення 
деструкції в українському суспільстві, досягла певних результатів. 
Зокрема, це було пов’язано зі «збоєм» «громадянського почуття» у 
багатьох жителів України, передусім, Донеччини, до чого були 
причетні й місцеві священики УПЦ, проросійські громадські орга-
нізації (на кшталт «Союз православных братств Украины», «Союз 
православных граждан Украины», «Русь Триединая», «Единое 
Отечество» та ін.). Піддаючи сумніву або повністю заперечуючи 
українство як політичну націю, уникаючи назви «Україна» 
(Новоросія, Сіверщина, Слобожанщина, Донбас), «українець» 
(«народи, які проживають на території сучасної України» [36], 
вони прагнули нівелювати громадянську ідентичність, «підмі-
нити» її іншими – православною, регіональною тощо.  
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В оболонку православ’я була огорнута й політична доктрина 
сепаратистського руху на Донбасі, втілювати яку (включаючи й 
відновлення «оновленої» Російської імперії) під гаслами «Право-
славие или смерть!») мали відповідні інституції, зокрема, «Право-
славный Донбасс», «Православный Восход», «Русская Православ-
ная Армия», «Донецкая православная армия», що створювалися за 
ідейної підтримки РПЦ. Як висловлювався влітку 2014 р. один з 
лідерів донецьких сепаратистів, чого відверто аж ніяк не могли 
заявити офіційні інформаційні канали РФ, «Руська церква благо-
словила нас на ту війну, яку ми ведемо. Це війна за «русский мир», 
війна за Новоросію, це війна за свободу від фашизму…» [37]. 
Насправді ж йшлося про «звільнення» всіх земель, належних до 
«русского мира», включаючи Київ і Галичину («ми за Росію від 
Карпат до Владивостока»), що мало покласти кінець «штучної» 
української державності [38]. Заявлені клерикальні настрої не 
заважали сепаратистам використовувати й ідеї російського «черво-
ного реваншу» – відновлення СРСР («православный Красный 
проект») [39]. Формальні миролюбні заклики керівництва РПЦ не 
зупиняли «рядових ієрархів» церкви брати активну участь в 
антиукраїнських масових акціях, у розгортанні в регіонах РФ 
«добровольчого руху», виступати ідейними натхненниками, інко-
ли і з автоматом у руках [40], поширення агресії проти України.  

Про це свідчили розтиражовані в Інтернеті (без відповідного 
реагування влади РФ!) кадри проводів «добровольців» («розвідни-
ків», «штурмового загону») у Томську (грудень 2014 р.), яких бла-
гословляв, роздаючи ікони, місцевий православний священик [41]. 
Подібними були й проводи «добровольців» в Єкатеринбурзі 
(березень 2015 р.). Незважаючи на те, що на той час в зоні АТО, 
згідно з Мінськими домовленостями, діяло перемир’я й «добро-
вольці» були вимушені заявляти, що вони під знаменом Новоросії 
їдуть на Схід України «допомагати відбудовувати зруйновані 
міста» (?!), священик, одночасно й викладач теології місцевого 
університету, закликав «уральських добровольців» до іншого: 
«Бийте фашистську мерзоту... Не бійтеся нічого!» [42]. 

Свою активність РПЦ спрямовувала й на загострення 
міжконфесійної ситуації в Україні, що пов’язувалося головним 
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чином з дискредитацією українських християнських конфесій, які 
були в опозиції до РПЦ та УПЦ – УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ 
(«схизматики», «розкольники», «уніати»). Зрозуміло, що у першу 
чергу це стосувалося «самопроголошеного» очільника УПЦ КП 
Патріарха Філарета, неодноразові заклики якого до захисту 
Вітчизни від сепаратистів («Ми не йдемо захоплювати чужі землі, 
а захищаємо своє») трактувалися не інакше, як підтримка 
«каральної операції в Донбасі», спонукання до братовбивства, 
виправдання громадянської війни [43; 44]. 

Особливу роль у цій деструкції мала відігравати УПЦ, яка в 
умовах розгортання «гібридної війни» своїми доволі суперечли-
вими діями «підігрувала» РПЦ, що з успіхом використовувала 
пропагандистська машина РФ для посилення впливу на українське 
суспільство, що водночас легітимізувало й ескалацію конфлікту на 
Сході України. Серед них: 

1) помітна еволюція риторики керівництва УПЦ від закликів 
до «боротьби з агресором», дотримання територіальної цілісності 
України (початок 2014 р.) до вимог щодо припинення «братовбив-
чої війни», «примирення» (як явний посил з Москви), прагнення 
будь-що уникати осуду на адресу країни-агресора; 

2) протидія ідеї створення єдиної Помісної Православної 
Церкви в Україні;  

3) актуалізація в Україні та поза її межами (Страсбург, квітень 
2015 р.) проблеми утисків та порушення прав віруючих УПЦ, 
особливого погляду щодо загострення міжконфесійної ситуації в 
країні.  

Враховуючи ж наростання конфліктності між УПЦ та іншими 
християнськими конфесіями, українські аналітики не виключали 
спроб РФ розігрування в Україні «православної карти» – 
провокування національно орієнтованої української спільноти до 
радикальних дій щодо складової РПЦ, що дало б змогу РФ ствер-
джувати про переслідування владою «канонічної православної 
церкви», а як наслідок – мало слугувати прикриттю подальшого 
розгортання російської агресії [9, с.368]. 
                                                 

 Провокативним видавалося й використання на офіційних сайтах УПЦ у 
2015 р. російських карт, на яких АР Крим зображувалася як «російська терито-
рія» (Росія, Республіка Крим).  
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 На початку 2015 р., в умовах остаточного краху «проекту 
Новоросія», відсутності аргументованих підстав для продовження 
агресії РФ проти України, Кремль у своїй інформаційно-пропаган-
дистській політиці практично перейняв конструкти РПЦ, прагнучи 
звести збройне протистояння на території України (терени 
«історичної Русі») до «священної війни», війни між православною 
та західною цивілізаціями [45]. Особливої уваги заслуговувала й 
заява Патріарха Кирила, виголошена в день відзначення Дня 
слов’янської писемності і культури в Москві (травень 2015 р.), яка 
могла створити нове поле напруги і нестабільності в Україні. Після 
здійснення «молитви про мир на Україні» очільник РПЦ 
оприлюднив звинувачення державній владі України у проведенні 
політики «войовничого безбожжя», з чим необхідно було покін-
чити («коли безбожжя стає державною ідеологією й коли в 
результаті гинуть люди, руйнуються храми, – це вже більше, ніж 
ідеологія… З усім цим справилася Церква наша – справиться і 
український народ» [46]). Зрозуміло, що така резонансна заява, 
особливо після кількох місяців відсутності очевидної активності 
РПЦ щодо України, знайшла своє реагування в Україні. Вияви-
лося, що її просто не помітило керівництво УПЦ, яке і надалі 
прагнуло висловлювати подяку Патріарху Кирилу за «духовну 
підтримку» всього українського народу (?!) [47]. Цілковито іншою 
виявилася реакція з боку УПЦ КП, представники якої цей випад 
розцінили як «елемент кремлівської пропаганди», доказ співучасті 
РПЦ в агресії проти України [48]. 

Реальна загроза згаданої заяви, яку необізнані в тонкощах 
релігійних канонів могли обійти стороною [49], проглядалася при 
більш прискіпливому її розгляді, зважаючи на норми, зафіксовані 
в уже згадуваній доктрині РПЦ «Основи соціальної концепції 
Руської Православної Церкви» щодо «громадянської непокори» 
(«якщо влада примушує православних віруючих до відступлення 
від Христа і Його Церкви,… Церква повинна відмовити державі у 
покорі» [5]). Тобто, на цей раз уже РПЦ перейняла своєрідну 
естафету у «кремлівських яструбів», виносячи заклик до пастви, 
українського громадянства «відмовити у покорі» світській владі, 
що на практиці означало спробу чергового «розхитування» 
внутрішньополітичної ситуації в Україні.  
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Ці дії РПЦ, як відзначали аналітики, збіглися зі зміною 
стратегії офіційної Москви в українському питанні, коли вона 
була вимушена відмовитися від збройного «бліцкригу» й перейти 
до втілення довгострокової програми підкорення України – з 
допомогою «м’якої сили», руками самих українців. Її мета поля-
гала у поширенні серед українських громадян «позитивного 
іміджу Росії», виховування на фоні євроскептицизму та падіння 
життєвого рівня нового прошарку суспільства, орієнтованого на 
інтеграцію з РФ. Тому московське керівництво мало намір про-
демонструвати українському суспільству своє «позитивне 
ставлення», «повагу», «широку підтримку», а для цього необ-
хідно було отримати нові канали впливу, нейтралізувати «анти-
російські дії» з боку української влади. Одним з таких каналів і 
мала стати РПЦ («інструмент м’якої сили Кремля») [50; 51], яка в 
умовах наростаючої єдності українського суспільства у боротьбі 
проти агресора перейшла до нової тактики: замість дискреди-
тованої доктрини «русского мира», яка все більше переходила у 
латентний вимір, на перший план висувалося завдання тотальної 
дискредитації всього українського. 

Наведемо характерні приклади. Копіюючи ситуацію з анексо-
ваним Кримом, якому В. Путіним було визначене «сакральне місце» 
в російській державності, на початку 2015 р. в РФ з’явилася нова 
фальшивка, яка наділяла сакральним змістом ще і Новоросію. 
Йшлося про книгу К. Фролова «Сакральные смыслы Новороссии. 
Церковные и цивилизационные расколы в Новороссии, на 
Подкарпатской Руси и Украине», видання якої було приурочене до 
6-ї річниці інтронізації Патріарха Кирила. Її зміст, що нагадував 
спрощений виклад радянських підручників, «оновлений» під вимогу 
кремлівських «переписувачів історії», полягав у спробі пояснити 
військовий конфлікт на Сході України через «призму релігійних і 
цивілізаційних смислів». Головна ідея твору зводилася до проти-
стояння Новоросії (яка боролася за «православну руську 
самосвідомість») Україні («пронацистської хунти України»). Книга 
містила звичну сукупність тез, які транслювалися в російському 
інформаційно-пропагандистському просторі: віртуальності, анти-
православному спрямуванні «проекту Україна» («Південно-Західна 
Русь»), «української ідеї», «кримінально-терористичної» діяльності 



 

 267

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

«розкольницьких угруповань» (УПЦ КП, УАПЦ), нищення в 
Україні «канонічної Православної Церкви». До читачів доводилася 
теза про розгортання у «Великій Новоросії», «Підкарпатській Русі», 
«Малоросії», «Північній Русі», «окупованих київською хунтою», 
православного російського спротиву, який мав привести до 
перемоги «Святу Русь». Незважаючи на те, що ідеї, викладені в 
книзі, порушували низку конституційно-законодавчих норм РФ, у 
тому числі щодо заборони пропаганди та агітації, що розпалювали 
національну чи релігійну ненависть і ворожнечу, її вихід був 
схвально сприйнятий російською громадськістю. Символічним 
стало й те, що невдовзі автор за свій твір отримав Національну 
премію в серії «Кращі книги і видавництва року».  

Весною 2015 р. побачив світ пропагандистський фільм 
диякона РПЦ П. Шульженка за назвою «Мифы и были украин-
ства». Етнічне походження автора – «малороса», – мало, начебто, 
позбавити його звинувачень у «національному шовінізмі». 
Насправді ж фільм, базуючись на російських пропагандистських 
міфах, огорнутих в теологічну канву, мав намір довести історію 
України, її сьогодення до повного абсурду – «неіснуюча країна» (у 
пазурах «антиправославної хунти»), «неіснуючий народ», «неісну-
юча церква». Самі ж українці – «відірвані від російської цивілізації 
малороси» – зображувалися як охоплені «релігійним хаосом», 
легка жертва Сатани й «нової культурної і політичної інтервенції 
Заходу». Глядачам нав’язувалося переконання, що, незважаючи на 
анексію Криму, втілення збройним шляхом «проекту Новоросія» 
(«духовний форпост православ’я), стосунки між РФ і Україною у 
жодному разі не можна було трактувати як війна між «агресором і 
жертвою». Насправді ж (?!) це було протистояння між «Небом і 
Пеклом», цивілізаційна протидія росіян, православних «зовнішній 
антихристиянській загрозі». Суть войовничого фільму, далекого 
від Божих заповідей, зводилася до обґрунтування необхідності 
ліквідації «безбожної української влади», а всі «росіяни», «хри-
стияни» благословлялися (!) на цю боротьбу, яка мала стати їхнім 
«святим обов’язком» [52].  

                                                 
 «Конституция Российской Федерации», Ст.13, 29; «Уголовный Кодекс 

Российской Федерации», Ст.282. 



0  

 268 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 3(77) 

Загалом, новітню «релігійну експансію» РПЦ проти України, 
яка зайняла вагому «нішу» в інформаційно-пропагандистській 
політиці РФ щодо України, можна звести до декількох пов’язаних 
між собою напрямів:  

‐ застосування маніпуляційних технологій, спрямованих на 
підміну реальних подій, пов’язаних з Революцією Гідності (Євро-
майданом) та її наслідками, зведення гострої політичної кризи в 
Україні до «братовбивчої», «громадянської війни»;  

‐ латентна підтримка агресивних дій РФ, наміри легітимізува-
ти її збройне втручання у внутрішні справи України (застосування 
конструктів від «миротворчої місії» РФ до «священної війни» між 
православною і західною цивілізаціями);  

‐  сприяння у загостренні суспільно-політичної ситуації, між-
конфесійних відносин в Україні, дискредитація її як суверенної 
держави, розмивання громадянської і етнічної ідентичності 
українських громадян.  

Глибинні причини антиукраїнських дій РПЦ, які виходять 
далеко за релігійну сферу, полягають не лише у її глибокій 
вкоріненості до політичної системи РФ, але й тими загрозами, які 
несло остаточне унезалежнення України від Кремля, втілення нею 
європейського вектора розвитку. Адже на черзі дня було й питання 
про створення Помісної Автокефальної Церкви в Україні, наступний 
«парад суверенітетів» церков, що відкривало перспективу втрати 
РПЦ домінуючого становища в православному світі. У свою чергу, 
висока «вага питання», що об’єднувало світську і духовну владу РФ, 
які вважали неприпустимим втрату своїх позицій в Україні, а разом з 
тим і істотних важелів для проведення світової геополітики, ставить 
на чергу дня необхідність напруження зусиль українців, їхньої 
єдності у відстоюванні суверенності і цілісності своєї Вітчизни. 
 
_______________________________ 
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З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  
ПОЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 
Віталій Литвин, Анатолій Романюк 

  
ТЕХНІКА «САНІТАРНОГО КОРДОНУ»  

ДО РАДИКАЛЬНИХ ПАРТІЙ В ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ 
ТА ПАРЛАМЕНТ-УРЯДОВОМУ ЗРІЗІ КРАЇН 

ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 

Запропоновано розгляд техніки «санітарного кордону» 
стосовно радикальних партій в електоральному і парламент-
урядовому зрізі на прикладі країн Західної Європи. Виокремлено 
типи стратегій міжпартійної взаємодії між традиційними й 
радикальними лівими і правими партіями – кооптація партії, 
співпраця партій, ігнорування партії, ізоляція партії. Визначено 
атрибути правового і політичного стримування радикальних 
партій. Проаналізовано параметри строгості (сили) та 
ефективності техніки «санітарного кордону» на прикладі країн 
Західної Європи. 

Ключові слова: парламент, вибори, урядовий кабінет, 
«санітарний кордон», коаліція, партія, стратегія міжпартійної 
взаємодії, ізоляція партії, ігнорування партії, кооптація партії, 
співпраця партій, радикалізм (екстремізм), Західна Європа. 

Vitaliy Lytvyn, Anatolii Romaniuk. The technique of the 
«sanitary cordon» against radical parties in electoral and 
parliamentary-government context in Western European countries. 

 The analysis of the «sanitary cordon» technique against radical 
parties in electoral and parliamentary-governmental context as 
exemplified by Western European countries has been proposed. Types 
of strategies of interparty interaction between traditional and far left 
and right political parties – cooptation of parties, cooperation of 
parties, defiance of parties, and isolation of parties – have been singled 
out. The characteristics of legal and political suppression of radical 
parties have been determined. The effectiveness of «sanitary cordon» 
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technique against radical parties in the context of Western European 
countries has been analyzed. 

Key words: parliament, elections, cabinet, «sanitary cordon», 
party,coalition, strategy of interparty cooperation, isolation of a party, 
defiance of a party, cooptation of a party, cooperation of parties, radicalism 
(extremism), Western Europe. 

 
Важливе місце в процесах формування урядів, зокрема 

коаліційних, у країнах Західної Європи посідає методика утворення 
останніх для обмеження негативних наслідків лівих і правих 
радикальних партій, представлених у парламентах (нижніх палатах 
парламенту в умовах бікамералізму). Слід виділяти дві групи ключо-
вих чинників, які визначають поведінку парламентських партій, що 
мають характер домінуючих або урядово-формотворчих у партійно-
виборчих і парламент-урядових системах. По-перше, йдеться про 
випадки, коли великі, але відмінні в ідеологічному ліво-правому 
спектрі партії мають із-поміж собою набагато більше спільного, аніж 
з дрібними радикальними (чи екстремістськими) партіями. По-друге, 
доводиться констатувати факт застосування у політичній (парламент-
ській/урядовій) практиці техніки «санітарного кордону» (від франц. 
«cordon sanitaire»), сутність якої полягає в недопущенні політичних 
суперників переважно радикального (лівого/правого) спрямування до 
урядової (а також парламентської та/або електоральної) арени. Тому 
сьогодні термін «санітарний кордон» здебільшого застосовується у 
партійно-електоральній транскрипції. Разом із цим, необхідно 
зазначити, що в консенсусній і вестмінстерській традиціях демократії 
термін «санітарний кордон» застосовують також у метафоричному 
наповненні задля визначення різних спроб запобігання «небезпеч-
ним» або «небажаним» ідеологіям. 

Унаслідок цього потрібно виокремлювати цілий масив 
доробків, які тією чи іншою мірою стосуються проблематики 
техніки санітарного кордону. Із-поміж провідних досліджень цієї 
стратегії міжпартійної взаємодії доцільно виділити за авторством 
таких науковців: Д. Арт [2; 3], Х-Г. Бетц [6; 7], Х. Коффе [9],  
С. Дамен [11], П. Девіс [12], Л. де Вінтер [13], А. Дезе [15],  
К. Ело [19], Ж. Ерк [20], Б. Гейс, Б. Хейнделс та Ж. Вермейр [21], 
Ж. Гейселс, М. Феннема [22], Т. Гівенс [23], А. Хагелунд та  
Є. Рідгрен [24], П. Інзагі [28], Л. Кестел і Л. Годмер [31],  
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Г. Кітчелт і А. МакГанн [32], П. Лукарді [33], Х. Л. М’єлде [37], 
К. Мудде [38, 39], К. Педерсон і Є. Рінгсмосс [41], Є. Рідгрен [44; 
45;46], Дж. Шилдс [47], В. Ван дер Бруг та Й. Ван Спанйє [51],  
І. Ван дер Валк [52] тощо. 

З теоретико-методологічних позицій слід виділяти декілька 
альтернативних стратегій стосовно радикальних лівих або правих 
партій у контексті проведення переговорів про формування 
урядових кабінетів: 1) незгода на участь таких партій в урядових 
кабінетах; 2) згода на залучення таких партій в коаліційні (біль-
шості чи меншості) урядові кабінети. При цьому незгоду зазвичай 
виражають у кількох формах: ігнорування партій, ізоляція партій 
(через процедури легальних обмежень і неформальних «блокуючих 
коаліцій»). Натомість, згода на участь радикальних партій в 
урядовій діяльності також можлива за кількома сценаріями: 
кооптація партій, співпраця партій (на електоральній, законодавчій 
і виконавчій арені). 

Кооптація – своєрідна класична «раціональна перспектива  
Е. Давнса»: партії цілеспрямовано проводять таку політику, яка 
наслідком має перемогу на виборах [16]; але не навпаки, що партії 
перемагають на виборах для того, щоб реалізовувати свій політичний 
курс. Співпраця – найбільш простий і прямий варіант узгодження 
позицій між партіями, який реалізують на виконавчому, законодавчому 
і виборчому рівні, тому він відповідає типам коаліцій у парламент-
урядовому зрізі. 

Сценарій ігнорування радикальних партій в урядові діяльності 
оцінюється традиційними/основними (інституціоналізованими) 
партіями (англ. «mainstream parties») як стратегія «чистих рук» або 
ж «стратегія, за якої нічого не роблять». У Західній Європі існує 
достатньо доказів використання процедури «ухилення від 
вирішення» існуючих проблем. Прикладом є досвід Сполученого 
Королівства в 2001 р. перед вуличними сутичками в Бредфорді, 
Бернлі й Олдхемі. Річ у тому, що тоді Консервативна і Лейбо-
ристська партії зуміли «сховатися» за надійністю мажоритарної 
виборчої системи й істотно послабили позиції радикальних правих 
Національного фронту (NF) і Британської національної партії 
(BNP). Окреслена тактика своє перше відображення знайшла в 
дослідженнях Дж. Халлетта, який ще в 1940 р. писав, що «найкращий 
спосіб дискредитувати дурня – взяти на прокат його платформу». 



 

 277

²Ï³ÅÍÄ ³ì. ².Ô. Êóðàñà ÍÀÍ Óêðà¿íè

Вчений критикував пропорційні виборчі системи, бо останні можуть 
забезпечувати окремим партіям (зокрема, радикальним) політичне 
представництво, навіть якщо електоральні успіхи таких партій 
вважаються незначними. Подібної думки дотримується С. Ліпсет. 
Однак дослідник аргументує, що існують своєрідні механізми обме-
ження впливу радикальних партій, які полягають у примусовому 
зближенні з ними основних/традиційних партій. Це свідчить про 
ймовірні шляхи проникнення радикальних партій у владні струк-
тури у разі використання стратегії їх ігнорування. 

Ще одна процедура називається ізоляцією. У ній відбувається 
оцінювання того, наскільки програмні тези партій є демократичними 
за змістом і суттю. Замість того, щоб «нічого не робити», традиційні/ 
основні партії колективно/індивідуально визнають усі чи окремі 
радикальні політичні партії потенційними загрозами. Саме тому вони 
прагнуть здійснювати політику стримування радикальних партій 
шляхом їх активної «ізоляції». Стримування досягається двома 
шляхами – правовим і/чи політичним. 

Стратегія правового стримування партій різноманітна: це 
заборони партій у цілому, підвищення електоральних бар’єрів, 
позбавлення партій дотацій з боку держави на проведення виборчих 
кампаній тощо. Натомість, стратегія політичного стримування партій 
полягає саме в техніці «санітарного кордону». Формування широ-
кого «антиекстремістського блоку» чи великої коаліції більшістю 
або всіма традиційними партіями для виключення з ймовірного 
уряду лівої, центристської або правої партії виявляється, зі слів  
В. Давнса, частою тактикою [17]. Річ у тому, що великі коаліції 
отримують безпосередній «виграш» від формування своєрідного 
«демократичного фронту», що протиставляється ідеям екстре-
мізму/радикалізму. Коли, приміром, «виборчі інженери» в 1992 р. 
запропонували в ландтазі Баден-Вюртемберг (Німеччина) сфор-
мувати урядову коаліцію за участі ультраправої Республіканської 
партії, помірні консервативні Християнські демократи у відсіч 
зазначили, що слід сформувати велику коаліцію з їх найважливішим 
конкурентом – Соціал-демократичною партією. Ризик таких 
коаліційних урядів полягає у тому, що в традиційних партій нема 
нічого спільного, крім бажання протистояти правим або лівим ради-
кальним партіям та/чи їхній імовірній участі в урядових кабінетах. 
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Додається також момент тимчасовості, оскільки велика коаліція, яка 
сформована за принципом виключення радикальних партій у 
форматі «санітарного кордону», позиціонується як інституційно 
нестійке явище. Сьогоднішні партнери по коаліції вже завтра будуть 
конкурувати в ході наступного електорального циклу. 

Примітно й те, що вчені дуже суттєво відрізняються в розу-
мінні «санітарного кордону». Необхідно виокремлювати декілька 
підходів тлумачення цього поняття: 1) заборона співпрацювати з 
партією у сфері адміністративних/виконавчих установ і в уряді;  
2) заборона здійснювати спільну законотворчу діяльність із партією; 
3) заборона формувати різноманітні запити з приводу підтримки 
резолюцій партії; 4) заборона на участь у конференціях між 
основними і «виключеними зі співпраці» партіями; 5) обмеження 
співпраці з партією в ході проведення виборчих кампаній [11, c. 92]. 
У той же час, науковці одноголосно стверджують, що «санітарний 
кордон», насамперед, стосується заборони створювати уряди між 
основними/традиційними і радикальними партіями. Внаслідок 
цього «санітарний кордон» може зумовлювати маргіналізацію 
радикальних партій. 

Починаючи із кінця 1980-х рр. термін «санітарний кордон» 
було введено в «роздуми» про парламентську практику бельгій-
ських коментаторів. У цей період ультраправі партії Національний 
фронт (FN) і Фламандський блок (VB) почали здобувати значні 
успіхи на виборах. Однак ці партії було занесено у «каталог» 
расистських груп. Унаслідок цього інші бельгійські парламентські 
партії прагнули виключити праві радикальні сили з будь-якого 
гіпотетичного коаліційного уряду, навіть якщо вони були змушені 
формувати коаліції між формоутворювальними чи ідеологічними 
суперниками (формувати великі коаліції). Коментатори назвали таку 
позицію основних/традиційних партій технікою «санітарного 
кордону». Але в цьому контексті загалом необхідно зазначити, що 
партії завжди починаються як «залежні змінні» системи, до якої вони 

                                                 
 Трохи раніше в Бельгії було апробовано техніку ізоляції з урядових кабінетів 

радикальної лівої Комуністичної партії Бельгії (KPB-PCB). Значною мірою внаслідок 
цього партія почала втрачати підтримку виборців і в 1989 р. припинила свою діяльність. 
Фактично це був приклад «санітарного кордону», хоч цього терміна в тогочасній 
бельгійській політичній лексиці ще не існувало. 
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належать. Тому партії формують політичну реакцію, відповідну 
своєму оточенню. Ось чому слід більш детально зупинитися на 
оцінці «санітарного кордону» в Бельгії, адже він тут різноманітний 
та має значні політичні наслідки [15]. 

«Санітарний кордон» проти Фламандського блоку (VB) було 
запущено в кінці 1980-х рр. з ініціативи тодішнього депутата  
Дж. Гейсельса. Стимулом був місцевий (локальний) прорив 
Фламандського блоку в Антверпені на виборах у 1988 р. 10 травня 
1989 р. лідери п’яти партій – Фламандської християнської народної 
партії (CVP), Фламандської соціалістичної партії (SP), Партії 
свободи і прогресу (PVV), Народного союзу (VU), «Зелених» 
(Agalev) – змусили своїх членів відмовитися від будь-якої співпраці з 
Фламандським блоком. Домовленість стосувалася кожного рівня 
можливої підтримки радикальної правої партії – місцевого, 
провінційного, регіонального, національного чи європейського. 
При цьому головною причиною відмови від співпраці з партією 
вважалися принципи недемократичного характеру партії, які виража-
лись у неповазі до прав людини/громадянина. Вже напередодні 
парламентських виборів у 1999 р. Фламандський блок позиціо-
нувався як такий, що ніс загрозу расизму в Бельгії. Переважно це 
було спричинено ідеєю скорочення (а згодом і припинення) 
емігрантських потоків у країну. Недемократичність партії також 
пояснена способом заміщення її керівництва: виконавчий комітет і 
голова Фламандського блоку не обираються, але призначаються 
попередниками, тобто партійними функціонерами, які раніше пішли 
у відставку [14, c. 421]. Проте, зі слів Л. де Вінтера [13], у той момент 
блок позиціонувався як «партія під батогом» (англ. «whip party»). Він 
по-різному намагався імплементувати свою політичну програму із 
опозиційних лав. А це змушувало урядові партії враховувати певні 
програмні вимоги Фламандського блоку. Понад те, партія почала 
нарощувати електорат на основі залучення до програми додаткових 
(популістських) гасел, які були цікаві виборцям. Як наслідок, у 2001 
р. між традиційними/основними парламентськими партіями Бельгії 
було поновлено так званий «договір про неприпустимість будь-
яких коаліційних союзів» з Фламандським блоком [11]. Імовірно, 
саме тому після виборів регіонального Фламандського парламенту 
в 2004 р. партія постала його найбільшою фракцією. Представники 
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партії запропонували форматору (особі, що відповідальна за 
формування нового уряду) варіант, згідно з яким вони могли би 
підтримати регіональний урядовий кабінет із опозиційних лав. Як 
умова було зазначено те, що Фламандський блок мав отримати 
посади десяти міністрів у «тіньовому кабінеті». Як наслідок, 
форматор формально запросив Фламандський блок до переговорів, 
проте це не дало жодних позитивних наслідків радикальній партії. 
Блок опинився в опозиції, а традиційні партії та їхні партнери сфор-
мували регіональний уряд більшості. У цьому випадку спрацювала 
техніка «санітарного кордону», яка виявилася сильнішою, аніж 
спроби домовленостей про включення радикальної правої партії в 
урядовий кабінет. 

Проте слід розуміти, що з самого початку було дуже багато 
розбіжностей з приводу принципів неформальної угоди про 
техніку «санітарного кордону». Так, приміром, було цілком 
очевидно, що всі погодилися з ідеєю запобігати приходу до влади 
Фламандського блоку. Але думки різних партій і політиків були 
розділені з приводу того, чи припустимо звертатися за парламент-
ською підтримкою до блоку для прийняття тих чи інших законо-
давчих ініціатив. Понад те, іноді у фокусі уваги фламандських 
політиків була суперечка про корисність «санітарного кордону». 
Часто коментатори ставлять питання про те, що краще було б 
прибрати «буфер» навколо Фламандського блоку і в цілому 
«задушити» цю політичну партію. Супротивники «санітарного 
кордону» зауважують, що він дає ультраправій партії монополію на 
«протестне голосування». Тим не менше, «санітарний кордон» усе 
ж є небезпечним для партії. По-перше, партія не може прийти до 
влади за результатами формування коаліційного уряду. По-друге, 
партія опиняється перед вибором: якось реагувати на існування 
«санітарного кордону» та в цілому «ворожого» політичного клімату 
(наприклад, шляхом «розмивання» політичних позицій із метою 
участі в гіпотетичному урядовому кабінеті); цілковито дотримува-
тися своїх ідеологічних позицій та залишатися на узбіччі (в 
опозиції) влади. Фламандський блок (а також у регіональному зрізі 
його головний наступник – Фламандський інтерес) прийняв перший 
варіант: він дещо пом’якшив ідеологічну риторику і змінив свою 
партійну платформу, щоб мати можливість бути включеним в 
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урядові коаліції [3; 9; 13; 20]. Проте поки що цього не сталося є всі 
підстави очікувати, що й не станеться через приблизно ідентичний 
розподіл голосів виборців країни. Ситуацію посилює те, що 
фактично Ф. Ванхеке позиціонується лідером націоналістичної, 
сепаратистської і євроскептичної ультраправої партії. Також скла-
дається враження, що «санітарний кордон» сприймається як 
остаточний доказ того, що Фламандський блок є єдиною серйозною 
опозиційною партією у Бельгії. 

Цікаво і те, що різні бельгійські (а також фламандські) партії 
сьогодні часто ставлять під сумнів життєздатність «санітарного 
кордону». Йдеться, наприклад, про Фламандських лібералів і демо-
кратів (VLD), в середовищі яких виникли суперечки з приводу 
терміновості техніки «санітарного кордону» щодо Фламандського 
блоку (Фламандського інтересу). С. Дамен стверджує, що з’яви-
лися перші спроби співпраці з цією партією на локальному рівні. 
Ці форми співпраці не передбачають розподілу мандатів, проте 
Фламандський блок уже виступає як важливий голосуючий партнер 
у розв’язанні делікатних проблем міжетнічного характеру [22]. 
Загалом це нічого, крім пом’якшення «санітарного кордону» на 
місцевому рівні, не означає. Але спрацьовує концептуальний 
висновок Р. Хармела і К. Джанди [25] про те, що партія змінюється не 
просто так, але через зміну керівництва, домінуючої фракції 
всередині партії і/чи зовнішнього стимулу. Таким чином, застосування 
техніки «санітарного кордону» в Бельгії проти радикальної правої 
партії стало тим чинником, що подіяв як важливий каталізатор зміни 
самої політичної партії. Справа у тому, що Фламандський блок 
адаптував свою стратегію і риторику до конкурентної гри за владу. 
Стратегія показує, що партія досі намагається стати урядовою і 
досягнути своєї головної політичної мети. 

Разом з цим, як зазначають К. Стром, Я. Бадж і М. Лейвер, 
техніка «санітарного кордону» є прикладом інституціоналізації 
обмежень щодо процесів формування коаліцій [48, c. 317]. Вчені 
зазначають, що ці процеси відбуваються із деякою регулярністю. 
При цьому дослідники роблять різницю між добровільними винят-
ками та винятками із приводу конкуруючих між собою партій. 
Наприклад, виключення Фламандського інтересу у фламандському 
регіоні та Фламандського блоку в Бельгії є прикладом ізоляції партії 
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на підставі міжпартійної конкуренції. Єдиним засобом бути членом 
урядового кабінету (національного чи регіонального) Фламандський 
блок/Фламандський інтерес вважає здобуття абсолютної більшості 
мандатів у парламенті. Проте сильно фрагментована/фракціоналізо-
вана партійна система Бельгії не дає можливості досягнути цього. 
Саме тому в умовах техніки «санітарного кордону» партія часто 
перебуває в стані внутрішніх дебатів про її участь у політичних 
процесах, а її електоральна підтримка постійно змінюється. 

Трохи відрізняються причини та особливості процесу ізоляції 
радикальних партій з гіпотетичних урядів в Австрії. Зокрема, 
«санітарний кордон» проти дрібних екстремістських лівих/правих 
партій у цій країні здебільшого є причиною формування великих 
коаліцій. Спочатку цю схему застосовували для запобігання 
негативних тенденцій після Другої світової війни. Але згодом така 
схема набула традиційного характеру і почала застосовуватися як 
базова техніка найбільшими політичними партіями – право-
центристською Австрійською народною партією (OVP) та 
лівоцентристською Соціалістичною партією Австрії (SPO). У країні 
під дію принципів «санітарного кордону» потрапляють насамперед: 
Комуністична партія Австрії (KPO), яка бере участь у всіх 
парламентських і/або європейських виборах, проте не отримує 
мандатів (за винятком виборів у 1945–1956 рр., коли до партії не 
було застосовано «санітарного кордону») в Національній раді і в 
Європейському парламенті; частково Партія свободи Австрії (FPO), 
яка позиціонується як права радикальна партія, має істотні 
електоральні та/чи урядові успіхи (п’ять разів брала участь у 
формуванні та діяльності коаліційних кабінетів). 

Окремішнє місце в структурі техніки «санітарного кордону» 
посідає Данія з її Червоно-зеленим альянсом (En/O), Датською 
народною партією (DF) і Датською прогресивною партією (FrP). 
Раніше «санітарний кордон» також застосовувався стосовно 
Лівих соціалістів (VS) і Комуністичної партії Данії (DKP), 
внаслідок чого ці політичні сили припинили свою діяльність (у 
1989 р.), хоч традиційно вони були досить популярними (перша 
на початку 1980-х рр., друга – наприкінці 1940-х рр.). Спочатку 
«санітарний кордон» стосувався лише радикальних лівих партій, 
а потім радикальних лівих і правих партій. Річ у тому, що перші 
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ультраправі партії в Данії було сформовано тільки на початку 
1970-х років, а Датську народну партію (на підставі радикального 
правого інтелектуального руху Датської асоціації) – взагалі в 
1995 р. [1]. Ці партії відіграли найважливішу роль у постановці 
питання з приводу імміграційних процесів у країні та ніколи не 
стали б настільки популярними, якби для них не було створено 
сприятливого політичного середовища і не реалізовано специфіч-
ної політичної конкуренції в країні. З цього приводу Е. Рідгрен, 
приміром, зазначає, що «політична ситуація не визначила, прак-
тично, жодних обмежень щодо Датської народної партії» [44]. До 
1999 р. у країні реалізовано «санітарний кордон» в обмеженому 
форматі, переважно стосовно радикальних лівих партій. Річ у 
тому, що в 2001 р. «санітарний кордон» стосовно Датської 
народної партії було скасовано, оскільки на підставі її підтримки 
(співпраці з нею) було створено уряд меншості А. Расмуссена.  
К. Педерсон та Є. Рінгсмосс з цього приводу зазначають, що в 
парламентській системі Данії, де рідко формуються уряди біль-
шості, радикальна партія «одержала посади, фактично не маючи 
міністерських відомств» [41]. Але почалося все небагато раніше – 
у межах діяльності Датської прогресивної партії (FrP). Спочатку 
Консерватори (KF) і Ліберали (V) (а вони найчастіше формували 
кабінети) не погоджувалися на співпрацю з FrP. Але пізніше 
Прогресивну партію почали вважати більш відкритою для 
діалогу. Наприкінці 1990-х рр. розпочалося зближення на локаль-
ному рівні з її послідовником – Датською народною партією. 
Після місцевих виборів у 1997 р. Народна партія здобула посади 
восьми віце-мерів [29]. Понад те, в 1999 р. почалася співпраця 
між DF і Лібералами. Тоді лідер лібералів А. Расмуссен у 
зверненні до Датської народної партії (у її ж партійному журналі) 
відзначив факт, що співпрацю між партіями треба трактувати як 
варіант. Співзвучні сигнали ще декілька разів звучали перед 
парламентськими виборами у 2001 р. Саме тому в минулі десяти-
ліття Датська прогресивна партія та Датська народна партія пози-
ціонувались як перманентні/неформальні партнери в ухваленні 
певних рішень. Але жодна із них фактично не стала урядовою в 
класичній формі. Це означає, що, на відміну від жорсткого 
«санітарного кордону» щодо радикальних лівих партій, анало-



0  

 284 

ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ Âèïóñê 3(77) 

гійного висновку не можна сформувати про «санітарний кордон» 
щодо радикальних правих партій [23, c. 148]. 

Італія становить дещо розбіжний варіант застосування «санітар-
ного кордону». У цій країні доводиться говорити про надзвичайно 
значну партійну фрагментацію парламентської, урядової та 
електоральної арени. Це є причиною формування дуже багатьох 
політичних партій. Тому «санітарного кордону» періодично зазнають 
(зазнавали) як радикальні ліві, так і радикальні праві партії. Серед 
лівих партій слід виділяти Італійську комуністичну партію (PCI). Її 
виключали із усіх урядів в 1947–1991 рр. (аж до моменту її перетво-
рення в Партію лівих демократів (DS) у 1991 р.), навіть всупереч 
тому, що партія в середньому здобувала від 22 до 35 відсотків 
електоральної підтримки громадян Італії [18; 30]. Меншою мірою має 
йтися про такі радикальні ліві партії, стосовно яких було застосовано 
«санітарний кордон», як: «Пролетарська демократія» (DP, вона була 
представлена в парламенті упродовж 1976–1992 рр., але так і не 
стала урядовою); Комуністична відновлена партія (PRC, яка була 
популярною в 1992–2006 рр., внаслідок чого один раз (в 2006 р.) 
навіть стала урядовою). У той же час, з ультраправих партій в Італії 
«санітарному кордону» піддають/піддавали в основному неофашист-
ські організації. З-поміж них найбільш відомі – Італійський соціальний 
рух (MSI) і «Триколірне полум’я» (MSFT). Перша, незважаючи на 
досить значні електоральні успіхи в 1953–1992 рр., жодного разу не 
була урядовою партією. Друга (вона сформувалась із першої) взагалі 
жодного разу не була обрана до парламенту (хоч і була обрана до 
Європарламенту) [28; 36; 43]. 

В Іспанії до участі в урядових кабінетах часто не допускають 
опозиційні щодо каталонського/баскського націоналізму партії, 
зокрема, Народну партію (PP). Це істотна партія в ракурсі 
електоральних успіхів на виборах Палати депутатів (з 1977 р.) і 
Європейського парламенту (з 1986 р.). У нижній палаті парламенту 
вона здобуває велику кількість мандатів, починаючи з виборів у 
1982 р. (тоді нею було отримано 107 з 350 мандатів). Щоб сфор-
мувати уряд, партія повинна розраховувати на здобуття самостійної 
більшості мандатів у Палаті депутатів або на відсутність більшості 
мандатів в інших партій/потенційних коаліцій. Це, за даними на 
2013 р., мало місце тричі – в 1996, 2000 й 2011 рр., коли формували 
однопартійні уряди більшості та меншості (останні утворювали за 
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підтримки регіональних партій – «Конвергенції і єдності» (CiU), 
Баскської національної партії (PNV)). Цікаво і те, що Народна 
партія не оцінена як радикальна, вона швидше є правою націо-
нально-консервативною. Також слід зазначити, що в такому 
форматі складно говорити про «санітарний кордон». 

Зворотна ситуація свого часу склалась у випадку партії 
«Об’єднані люди» (HB), яка представляла баскський націоналізм, а 
також радикальний лівий зразок націоналістичних ідеологій. Партія в 
1979–1996 рр. мала дуже незначне електоральне представництво в 
Палаті депутатів. У 1999 р. вона провела одного представника в 
Європейський парламент. Проте «санітарний кордон» спричинився 
до того, що в 2013 р. партія припинила свою діяльність [8]. Ще менш 
успішним був «Союз канарських народів» (UPC) – радикальна ліва 
партія із превалюванням націоналістичних гасел. Вона до 1986 р. 
(коли припинила діяльність) позиціонувалась як регіональна партія, 
тому не становила істотної загрози демократичним правилам 
політичного розвитку Іспанії після колапсу режиму Франко. З-поміж 
радикальних правих партій доцільно вказати на «Національний союз» 
(UN), який наприкінці 1970-х – початку 1980-х рр. було сформовано 
на традиціоналізмі, ідеях про франкізм і фалангізм (націонал-
синдикалізм). Партія в 1979 р. була представлена в нижній палаті 
парламенту, але відразу була піддана критиці та припинила 
діяльність. У цілому Іспанія – це країна, у якій формується багато 
регіоналістських партій: як радикальних лівих та правих, так і 
помірних лівих, правих і центристських. Проти них найчастіше і 
застосовують техніку «санітарного кордону».  

У Нідерландах «санітарний кордон» найперше стосується або ж 
стосувався Центристської партії (CP), Центристських демократів 
(CD) [33; 38; 46; 52], особливо їх лідера Г. Джанмаата. Також у 
процесі формування кабінету в 2010 р. досить жорсткому «сані-
тарному кордону» іншими учасниками коаліційного торгу, а також з 
боку інформаторів було піддано «Партію за свободу» Г. Вілдерса 
(PVV). Однак дотепер не було жодної угоди між партіями з 

                                                 
 Серед інших партій «санітарного кордону» раніше зазнали або сьогодні зазнають 

такі політичні сили: ліві – Комуністична партія Нідерландів (CPN) і Пацифістська 
соціалістична партія (PSP), а також праві – Реформована політична ліга (GPV) і 
Політична реформована партія (SGP). Детально див. Таблицю 1. 
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приводу ігнорування PVV. Навпаки, PVV була оцінена як 
можливий коаліційний партнер декількома інформаторами. Проте 
партія так і не була включена в кабінет, адже в 2010 р. сформовано 
коаліційний уряд меншості на чолі з М. Рютте у складі Народної 
партії за свободу і демократію (VVD), а також Християнсько-
демократичного заклику (CDA). Разом із цим, навряд чи «Партію за 
свободу» чекає така сама доля, як двох «центристських» ради-
кальних партій у середині 1980-х років. Вони зіткнулися з дуже 
жорстким режимом «санітарного кордону», який був причиною 
того, що партії просто витиснули з політичної арени, внаслідок чого 
вони припинили свою діяльність [39]. 

Важливе місце «санітарний кордон» також посів в об’єд-
наній Німеччині. Колишня правляча сила Східної Німеччини, 
Партія соціалістичної єдності (SED), відродила діяльність на 
початку 1990-х рр. у лавах Партії демократичного соціалізму 
(PDS) [27; 49], а у 2005 р. як Ліва партія для того, щоб злитись із 
групою «Праця та соціальна справедливість – Виборча альтер-
натива» (WASG) [19; 26; 40]. Інші партії завжди відмовлялися 
розглядати питання про формування коаліцій із Партією 
демократичного соціалізму та Лівою партією на федеральному 
рівні, в той час як на рівні ландтагів так звані «червоно-червоні 
коаліції» із Соціал-демократичною партією Німеччини (SPD) 
мали застосування. І, навпаки, «санітарний кордон» проти 
ультраправої партії Республіканців (REP) менше обмежений та 
стосується ізоляції партії як на національному, так і на місцевому 
рівні [6; 7]. Загалом, треба зазначити, що «санітарний кордон» 
стосовно всіх радикальних партій у Німеччині є причиною 
падіння їх електоральних рейтингів. Понад те, жодна з цих партій 
не була урядовою. 

Розбіжна ситуація склалась у Норвегії. У цій країні на націо-
нальному рівні спостерігалася згода щодо недопущення до влади 
правої Партії прогресу (Fr) [4; 24; 37]. Однак у 2013 р. Консер-
вативна партія (H) здолала цю заборону. Примітно, що після Другої 
світової війни Норвегію оцінено як країну без істотних радикальних 
партій (за винятком Комуністичної партії (NKP), яка також була 
піддана техніці «санітарного кордону»). Перша націоналістична 
партія виникла лиш в 1973 р., після проведення референдуму з 
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приводу вступу Норвегії в Європейський Союз (країна не вступила в 
ЄС, оскільки референдум не приніс позитивних результатів). Власне, 
це і була Партія прогресу. Проте антиемігрантська програма партії 
була створена тільки наприкінці 1980-х років. Партія відразу стала 
популярною на місцевому рівні: уже до 2003 року її представники 
обіймали посади 13 мерів міст. Пізніше на національному рівні було 
припинено «санітарний кордон» у зрізі діяльності Партії прогресу. 
Справа у тому, що в 2013 р. партія взяла участь у формуванні 
урядового кабінету меншості Е. Солберг (у складі Консервативної 
партії (H) за підтримки Ліберальної партії (V) і Християнсько-
демократичної партії (KrF). Але «санітарний кордон» і далі 
застосовували до Комуністичної партії Норвегії, яка менш успішна 
в електоральному зрізі, ніж Партія прогресу. 

У випадку Франції йдеться про нездійснення співпраці із 
Національним фронтом (FN) [12; 32; 35]. На допомогу «санітарному 
кордону» в цій країні виступає виборча система (у ракурсі 
формування Національних зборів). Справа в тому, що згідно з 
мажоритарною виборчою системою будь-яка партія дуже часто може 
бути недорепрезентованою у парламенті. Саме тому Національний 
фронт не здобув жодного мандата в парламенті, приміром, за 
результатами виборів в 2002 р., коли партією було набрано 11,3 
відсотка голосів виборців. Загалом техніка «санітарного кордону» 
проти Національного фронту реалізується досить значний період часу. 
Але тільки на початку XXI ст. французькі партії почали 
консолідовано виступати проти Національного фронту (при цьому 
вони навіть виступають за денонсування цієї політичної сили). Саме 
тому й слід говорити, що у Франції сила «санітарного кордону» 
дуже значна. Однак навіть це не дозволяє обмежити електоральні 
успіхи Національного фронту, особливо в ракурсі виборів до Євро-
пейського парламенту. Причина в тому, що в країні надто пізно 
було застосовано техніку «санітарного кордону». Як наслідок, 
політична партія створила мережу «лояльних виборців», а також 
сильну організаційну структуру – своєрідну і незамінну субкультуру 
на рівні партії. Це відбулося ще наприкінці 1980-х років, а 
«санітарний кордон» було втілено в реальність тільки після 2000 р. 
Учені із цього приводу відзначають таку умовну формулу участі в 
Національному фронті: одного разу виборець Національного 
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фронту – завжди виборець Національного фронту. Саме тому Націо-
нальний фронт здатний на підтримку і відновлення навіть у 
«негостинному політичному оточенні». Справа в тому, що з середини 
1990-х рр. партію піддано остракізму традиційними французькими 
політичними силами, однак офіційне проголошення «санітарного 
кордону» відбулося лише через десятиліття [47, c. 291–293]. 

У мінімальній формі «санітарний кордон» застосовують також 
у Швеції. У ній традиційні/основні партії парламенту в різний час 
погодили курс про неможливість співпраці з націоналістичними 
партіями «Нова демократія» (NyD) та «Шведські демократи» (SD) 
[45]. Перша припинила діяльність внаслідок «санітарного кордону» 
в 2000 р. Динаміка ж електоральної підтримки другої, навпаки, 
зростає починаючи з 1988 р. Справа в тому, що у випадку Швед-
ських демократів здебільшого йшлося про недопущення партії до 
муніципальних органів влади, адже на національному рівні вона, 
практично, була не представлена. Декілька разів партія брала участь 
у парламентських, а також європейських виборах, але лиш одного 
разу здобула депутатські мандати. В 2010 р. партія отримала 20 
мандатів у парламенті. Лише після цього «санітарний кордон» було 
розширено до національного рівня.  

Серед інших країн регіону «санітарний кордон» застосовують 
(застосовували) щодо деяких радикальних партій у Кіпрі, 
Люксембурзі та частково в Сполученому Королівстві. Йдеться про 
такі партії: ліві – Комуністична партія Люксембургу (KPL); праві – 
Національний народний фронт Кіпру (ELAM), «Нові обрії» Кіпру 
(NO), Британська національна партія (BNP) і Національний фронт у 
Великобританії (NF). Загалом слід зазначити, що «санітарний кордон» 
є більш цілеспрямованим у тих країнах, де формують кабінети біль-
шості на підставі виборів за пропорційними системами списків. 
Натомість у країнах, де часто формують уряди меншості та засто-
совують мажоритарні виборчі системи, техніка «санітарного 
кордону» не є довгочасною й цілеспрямованою. Тут діють інші 
механізми ізоляції радикальних партій, окреслені специфічними 
процедурами формування урядів. 

Дослідження показують, що ізоляції партій із різних варіантів 
гіпотетичних урядів обмежують ймовірність формування останніх. 
Однак результати засновані на гіпотетичних прикладах урядів. Тому 
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додатково слід посилатись на дослідження Л. Мартіна й Р. Стівенсона 
[34, c. 46]. Вони були першими, хто перевірив гіпотези про різні теорії 
багатомірних статистичних моделей формування коаліцій. Одна з 
гіпотез характеризується «негативним» наповненням та зводиться до 
існування виборчих обіцянок, у яких партії заявляють про те, що вони 
не зливатимуться одна з одною. Тому Л. Мартін і Р. Стівенсон при-
пускають, що наявність заперечення певних форматів урядів змен-
шує ймовірність того, що коаліційний/однопартійний уряд за участю 
конкретної партії буде сформовано. Результати різних перевірок 
підтвердили гіпотезу: «коли одна партія привселюдно відсторонює 
іншу партію від розгляду її як партнера по коаліції, малоймовірно, 
що коаліція, яка має цю партію, буде сформована. 

У цілому ж наявність «санітарного кордону» впливає на форму-
вання коаліцій (переважно мінімально-переможних коаліцій) двома 
різними шляхами. По-перше, виключення ймовірного учасника 
коаліції збільшує шанси інших партій потрапити в уряд. Такі знання 
партій можуть привести до відсутності голосуючої дисципліни. 
Щоб компенсувати цей недолік, формують «негабаритні» (англ. 
«oversized») великі (а не мінімально-переможні) коаліції [21].  
По-друге, може спостерігатися і зворотний ефект. Йдеться про ви-
ключення партії напередодні переговорів про формування коаліції. 
Цей процес зменшує кількість варіантів коаліцій. Понад те, часто 
партії можуть розглядатись як загрози іншими партіями і ще більше 
фрагментувати уряд, роблячи гнучким процес ухвалення рішень 
урядів [5]. Таким чином, виникає необхідність формування силь-
ного і рішучого уряду. За цією логікою, ймовірність того, що буде 
сформовано мінімально-переможну коаліцію, зростає. Саме тому 
слід звертатися до теоретико-методологічних пояснень того, яким 
чином відбувається позиціонування ідеї про «санітарний кордон». 

Різні дослідники по-різному інтерпретують варіанти ізоляції 
окремих партій від участі в урядах. Одні зазначають про «блокуваль-
ний» характер коаліцій. Інші застосовують логіку «негабаритних»/ 
великих коаліцій. На особливу увагу заслуговує думка Л. Мартіна і 
Р. Стівенсона. Йдеться про «антипактові» коаліційні союзи. Анти-
пакт – це різновид пакту (угоди з приводу ймовірного формату 
наступного уряду), який наділений «негативним» наповненням. Це 
своєрідні декларації між партіями з приводу того, що вони ні за 
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жодних обставин не будуть співпрацювати між собою. У цьому 
контексті треба підкреслити, що «санітарний кордон» передбачає 
формування урядів, де антипактом традиційних/основних (інсти-
туціоналізованих) партій від участі в будь-якому гіпотетичному 
урядовому кабінеті виключено певні політичні партії, переважно 
радикального спрямування. Однак найчастіше йдеться про взаємне 
виключення найбільших традиційних партій у тій чи іншій країні, як 
це мало місце в Німеччині, коли Християнсько-демократичний союз/ 
Християнсько-соціальний союз (CDU/CSU) після виборів у 1949 і 
1953 рр. відмовився вступити в коаліцію із Соціал-демократичною 
партією Німеччини (SPD) за будь-яких обставин. Подібним 
прикладом є партія «Фіанна Файл» («Солдати долі») (FF) в Ірландії, 
яка в ході більшої частини післявоєнного періоду заявляла про те, що 
вона працюватиме в напрямі формування тільки однопартійних уря-
дових кабінетів. Це означає, що партія могла оголошувати антипакт 
будь-якій іншій партії у системі. Але найбільш нетрадиційною є форма 
антипактовых домовленостей, які мали місце в Нідерландах. Там 
партія «Демократи–66» запропонувала ідею про те, що вона не 
братиме участі в коаліційних урядах паралельно і одночасно з такими 
партіями, як: Християнські демократи (CDA) і Народна партія за 
свободу та демократію (VVD). Разом з цим, «Демократи–66» (D66) 
були готові брати участь у коаліційних урядах з тією або іншою 
партією окремо [50].  

Це означає, що загалом антипакт значно ширший, аніж техніка 
«санітарного кордону», і не описує тільки її. Понад те, антипакт 
стосується виключення/ізоляції партій (тобто техніки «санітарного 
кордону») тільки побіжно: на підставі методик невикористання 
антисистемних партій. Очевидно в ракурсі цієї процедури те, що 
традиційні партії виключають із урядової діяльності партії, ідеологія 
яких не може систематично відповідати загальноприйнятим меха-
нізмам інституціоналізації партій і партійних систем. У такому разі 
йдеться про «операційні видатки» традиційних партій на формування 
коаліцій з антисистемними партіями. Справа в тому, що видатки 
стосуються як самих партій, так і партійних систем загалом. 

Це повною мірою свідчить про те, що антипактові союзи 
відіграють дуже велику роль у формуванні коаліцій як таких. Вони 
впливають на те, як політичні партії визначають та здійснюють свої 
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довгострокові цілі. Вони також визначають результативність коалі-
цій. Радикальні партії, які стикаються з антипактовими союзами, 
одержують «інформацію» про те, що для участі в коаліціях 
необхідною є політика «модерації інтересів». У такому змісті анти-
пакт відіграє роль «і батога, і пряника». Справа в тому, що антипакт 
«карає» радикальні партії за їхні позиції та пропонує їм участь у 
коаліціях як нагороду за більш помірні позиції. Така стратегія не 
завжди ефективна, адже коли радикальні партії здобувають 
додаткову електоральну підтримку, відбувається радикалізація 
традиційних партій. Таким чином радикальні партії можуть подо-
лати різні труднощі, що виникають у процесі формування антипакту 
внаслідок стратегії максимізації електоральної підтримки. Крім того, 
антипакти лімітують традиційні/основні партії в здатності реалізо-
вувати політичний процес. Якщо інституціоналізовані партії не 
можуть радикалізуватися, вони не можуть зменшити електоральної 
підтримки радикальних партій. Це чітко демонструє досвід багатьох 
країн Західної Європи. 

Загалом, як зазначають В. Ван дер Бруг, Й. Ван Спанйє, Д. Арт, 
Л. Кестел і Л. Годмер, «санітарні кордони» відрізняються в межах 
рівнів їхнього застосування [2; 31; 51]. По-перше, різниця полягає в 
масштабах їхнього застосування – на національному, регіональному 
й локальному рівні. По-друге, істотна проблематика кількісної репре-
зентації партій, які є прихильниками техніки «санітарного кордону». Є 
країни, де всі традиційні політичні партії підтримують «санітарний 
кордон». Однак є країни, в яких окремі традиційні партії здатні вести 
переговори із радикальними силами з приводу вирішення тих чи 
інших питань. По-третє, існують різні сценарії розуміння того, 
наскільки довго має тривати виключення радикальних партій з будь-
яких форматів урядів. Тому слід говорити про різну «суворість» «сані-
тарного кордону» в різних країнах. Приміром, наприкінці 1990-х рр., 
за словами В. Ван дер Бруга та Й. Ван Спанйє, найбільш суворий 
«санітарний кордон» серед країн Західної Європи був властивий 
Бельгії, Німеччині, Нідерландам та Швеції. Натомість несуворий 
«санітарний кордон» здійснювали стосовно радикальних партій в 
Австрії, Італії, Іспанії та Норвегії. Сьогодні ситуація дещо змінилася, 
бо, за даними станом на 2013 р., очевидно, що «санітарний кордон» 
дуже суворий у Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах і Швеції; 
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проміжний – в Австрії, Данії, Італії, Німеччині і Франції; слабкий – 
в Іспанії, Кіпрі, Норвегії, Сполученому Королівстві. Також слід 
розуміти, що в тій чи іншій країні «санітарний кордон» може мати 
місце щодо лівих, правих, лівих і правих радикальних партій, хоч 
не виключений стосовно нерадикальних партій. Сьогодні превалює 
«санітарний кордон» стосовно радикальних правих партій (Бельгія, 
Іспанія, Кіпр, Нідерланди, Сполучене Королівство, Франція та 
Швеція), а також радикальних лівих і правих партій (Австрія, Данія, 
Італія, Німеччина, а також Норвегія). Лише в Люксембурзі 
«санітарному кордону» сьогодні піддають винятково ліві партії.  

Також варто говорити про «санітарний кордон» у контексті 
його наслідків. Вони бувають подвійними: позитивними (коли 
активність/діяльність партій згасає або припиняється) та негатив-
ними (коли активність/діяльність партій посилюється, внаслідок чо-
го вони стають формотворчими в парламентсько-урядовому зрізі). 
Це означає, що про ефективність «санітарного кордону» в тій або 
іншій країні можна говорити тільки на підставі суми «санітарного 
кордону» стосовно всіх партій у тій чи іншій країні. На прикладі 
країн Західної Європи очевидно, що в 1945–2013 рр. «санітарний 
кордон» здебільшого був: ефективним у Бельгії, Данії, Італії, Іспанії, 
Кіпрі, Люксембурзі, Нідерландах і Німеччині; неефективним – 
Франції; проміжним – Австрії, Норвегії, Сполученому Королівстві 
та Швеції. Сумарно очевидно, що «санітарний кордон» більш 
ефективний, ніж неефективний.  

Разом із цим, необхідно підкреслити ідею Т. Гівенса про те, що 
стратегічне голосування обмежує успіх радикальних партій [23]. 
Значна сила (або «суворість») санітарного кордону сигналізує 
виборцям про те, що радикальні праві та ліві партії не будуть 
членами урядів, а також прямо визначає форму парламентського 
впливу в партійному представництві. У таких умовах голосування 
за партію, яка зазнає остракізму, вважають недієвим кроком [10], 
схожим на голосування за невеликі партії в мажоритарній системі 
(особливо в системі відносної більшості). Вивчення радикальних 
лівих і правих партій, стосовно яких застосовують техніку «санітар-
ного кордону», вказує, що виборці цих партій не є протестними 
виборцями; вони швидше турбуються про здатність партії (партій) 
впливати на політичний процес. А тому посилення «санітарного 
кордону» веде до зменшення реальних важелів політичного впливу 
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радикальних партій на процес ухвалення політичних рішень. Однак 
тут помітний момент, про який чітко зауважує П. Пірсон [42]: якщо 
техніка «санітарного кордону» застосована вчасно, то підтримка 
радикальних партій може зменшуватися; але якщо «санітарний 
кордон» застосований занадто пізно, тоді підтримка партій може 
залишатися стабільною, хоча може й зростати. При цьому категорії 
«рано» чи «пізно» стосуються винятково інституціоналізації партій 
у політичній системі. Зростання підтримки інституціоналізованої 
партії має у своїй основі момент, що виборці розцінюють таку 
радикальну партію, стосовно якої застосовано «санітарний кордон», 
як «жертву». Виборці в цьому випадку вважають, що недодані 
голоси за таку партію перетворюються в «неефективні» голоси. 

Проте коли члени радикальних лівих або правих партій стають 
посадовцями місцевих/регіональних органів влади, вони набувають 
певної легітимності/визнання у політичній системі. Тому стримувати 
радикальні партії від урядових кабінетів складніше, коли вони спів-
працюють зі своїми партнерами з традиційних партій на локальному 
рівні. Прикладом вважають стратегію більшості радикальних партій 
(особливо правих партій) ставати національно популярними після 
електоральних перемог на місцевому і/чи регіональному рівні. 
Навпаки, коли радикальні партії ізольовані на локальному рівні, їм 
складно бути успішними на національному рівні. 

Понад те, сильний прояв «санітарного кордону» значно впливає 
на здатність партій рекрутувати політиків, які можуть допомогти їй 
добитися успіху. Загалом «санітарний кордон» суттєво обмежує 
доступ досвідчених та ефективних лідерів до механізмів формування 
радикальних лівих/правих партій. Навпаки, коли строгість «санітар-
ного кордону» незначна, виникають підстави для приєднання політиків 
до різних радикальних партій. Річ у тому, що для таких партій досить 
часто характерна значна «внутрішня мобільність»: вона може бути 
набагато вищою, ніж у традиційних соціал-демократичних, християн-
сько-демократичних, консервативних партій тощо. 
 
_______________________________ 
 

1. Anderson J. Radical Right-Wing Populism in Scandinavia / Jorgen Goul 
Anderson, Tor Bjorklund // Hainsworth P. The Politics of the Extreme Right : From the 
Margins to the Mainstream / Paul Hainsworth. – Pinter, 2000. – 322 p. 
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Таблиця 1 
Партії під впливом техніки «санітарного кордону» в електоральному та парламент-урядовому 

зрізі країн Західної Європи (1945–2013 рр.) 
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Австрія KPO 1918 13 5,4 1,0 падає – 2  0,5

                                                 
 Інші випадки «санітарного кордону» щодо парламентських партій у країнах Західної Європи: PCF – Французька 

комуністична партія (Parti communiste française) – період 1947–1956 рр., WAV – Ліга економічної реконструкції в Німеччині 
(Wirtschaftliche Aufbauvereinigung) – період 1949–1953 рр., DRP – Партія «Німецький рейх» (Deutsche Reichspartei) – період 1946–
1964 рр., NPD – Націонал-демократична партія Німеччини (Nationaldemokratische Partei Deutschlands) – період 1964–2013 рр. Сірим 
кольором позначено кейси неефективного застосування техніки «санітарного кордону», внаслідок чого не ослаблено позицій 
радикальних лівих або правих партій. 

 Умовні позначення: KPO – Комуністична партія Австрії (Kommunistische Partei Österreichs); FPO – Партія свободи 
Австрії (Freiheitliche Partei Österreichs); KPB-PCB – Комуністична партія Бельгії (Kommunistische Partij – Parti Communiste); FN 
– Національний фронт (Front National); VB – Фламандський блок/інтерес (Vlaams Blok); PDS – Партія за демократичний 
соціалізм (Partei des Demokratischen Sozialismus); Linke – Ліві (Die Linke); Rep – Республіканці (Die Republikaner); DP – 
Пролетарська демократія (Democrazia Proletaria); PRC – Комуністична відновлена партія (Partito della Rifondazione Comunista); 
PCI – Комуністична партія Італії (Partito Comunisti Italiani); MSI – Італійський соціальний рух (Movimento Sociale Italiano); 
MSFT – «Триколірне полум'я» (Fiamma Tricolore); HB – «Об'єднані люди» (Herri Batasuna); UPC – «Союз канарських народів» 
(Union del Pueblo Canario); UN – Національний союз (Unión Nacional); ELAM – Національний народний фронт (Ethniko Laiko 
Metopo); NO – «Нові обрії» (Neoi Orizontes); KPL – Комуністична партія Люксембургу (Kommunistesch Partei Lëtzebuerg); CPN 
– Комуністична партія Нідерландів (Communistische Partij Nederland); PSP – Пацифістська соціалістична партія (Pacifistisch 
Socialistische Partij); GPV – Реформована політична ліга (Gereformeerd Politiek Verbond); CP – Центристська партія 
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(1945–2013) (1945) (2013) (з 1956 р.) (1945, 1945)

FPO 1956 18 
(1956–2013)

26,9 
(1999) 

20,5 
(2013) 

зростає 
(з 2002 р.)

5 (1995, 
1996, 1999, 
2004, 2009) 

5 (1983, 
1986, 2000, 
2002, 2003)

8,8 

KPB-
PCB 

1921  
(1989) 

15 
(1946–1987)

12,7 
(1946) 

0,8 
(1987) 

падала  
(з 1946 р.) – 4 (1945, 1945, 

1946, 1946) 1,4 

FN 1985 5 
(1991–2007)

2,3 
(1995) 

2,0 
(2007) 

падає  
(з 1995 р.)

1 
(1994) – 9,7 Бельгія 

VB 1978 10 
(1978–2010)

12,0 
(2007) 

7,8 
(2010) 

падає  
 (з 2007 р.)

5 (1989, 
1994, 1999, 
2004, 2009) 

– 9,7 

VS 1967 
(1989) 

+ 
(1968–1987)

3,7 
(1979) 

1,4 
(1987) 

падала  
(з 1987 р.) – – 0,8 

En/O 1989 7 
(1990–2011)

6,6 
(2011) 

6,6 
(2011) 

зростає 
(з 2007 р.) – – 0,9 

DKP 1919 
(1989) 

15 
(1945–1981)

12,5 
(1945) 

1,1 
(1981) 

падала  
(з 1945 р.) – 1 

(1945) 1,0 

DF 1995 5 
(1998–2011)

13,9 
(2007) 

12,2 
(2011) 

падає  
(з 2007 р.)

3 (1999, 
2004, 2009) – 8,2 

Данія 

FrP 1972 
12 

(1973–2001)
15,9 

(1973) 
0,6 

(2001) 
падає  

(з 1973 р.)
1 

(1979) 
– 9,0 

                                                                                                                                                              
(Centrumpartij); SGP – Політична реформована партія (Staatkundig Gereformeerde Partij); PVV – Партія свободи (Partij voor de 
Vrijheid); CD – Центристські демократи (Centrum Democraten); NKP – Комуністична партія Норвегії (Norges Kommunistiske 
Parti); Fr – Партія прогресу (Fremskrittspartiet); VS – Ліві соціалісти (Venstresocialisterne); En/O – Червоно-зелений альянс 
(Enhedslisten/De Rød-Grønne); DKP – Комуністична партія Данії (Danmarks Kommunistiske Parti); DF – Датська народна партія 
(Dansk Folkeparti); FrP – Партія прогресу (Fremskridtspartiet); BNP – Британська національна партія (British National Party); NF – 
Національний фронт (National Front); FN – Національний фронт (Front National); SD – Шведські демократи 
(Sverigedemokraterna); NyD – «Нова демократія» (New Democracy). 
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DP 1978 
(1991) 

3 
(1983–1987)

1,7 
(1987) 

1,7 
(1987) 

падала  
(з 1987 р.)

3 (1979, 
1984, 1989) – 0,5 

PRC 1991 6 
(1992–2013)

8,5 
(1996) 

2,2 
(2013) 

падає  
(з 1996 р.)

3 (1994, 
1999, 2004) 1 (2006) 0,9 

PCI 1921 
(1991) 

11 
(1946–1987)

34,4 
(1976) 

26,6 
(1987) 

падала  
(з 1976 р.)

3 (1979, 
1984, 1989) 

3  
(1945, 1946, 

1947) 
1,6 

MSI 1946 
(1995) 

11 
(1948–1992)

8,7 
(1972) 

5,4 
(1992) 

падала  
(з 1972 р.)

3 (1979, 
1984, 1989) – 9,2 

Італія 

MSFT 1995 1 
(2008) 

2,5 
(2008) 

2,5 
(2008) стабільна 2 (1999, 

2004) – 9,6 

HB 1978 
(2013) 

6 
(1979–1996)

1,2 
(1986) 

0,7 
(1996) 

падала  
(з 1986 р.)

3 (1987, 
1989, 1999) – 0,6 

UPC 1979 
(1986) 

1 
(1979) 

0,3 
(1979) 

0,3 
(1979) 

падала  
(з 1979 р.) – – 0,7 Іспанія 

UN 1979 1 
(1979) 

2,1 
(1979) 

2,1 
(1979) 

падає  
(з 1979 р.) – – 9,8 

ELAM 2008 1 
(2011) 

1,1 
(2011) 

1,1 
(2011) – – – 8,8 

Кіпр 
NO 1996 

(2005) 
2 

(1996–2001)
3,0 

(2001) 
3,0 

(2001) 
падає  

(з 2001 р.) – – 9,3 

Люксембург KPL 1921 15 
(1945–2013)

16,9 
(1948) 

1,6  
(2013) 

падає  
(з 1968 р.) – 1 (1945) 1,4 

CPN 1909 
(1991) 

13 
(1946–1986)

10,6 
(1946) 

0,6 
(1986) 

падала  
(з 1946 р.) – – 0,8 

Нідерланди 
PSP 1957 

(1991) 
9 

(1959–1986)
3,0 

(1963) 
1,2 

(1986) 
падала  

(з 1963 р.) – – 1,4 
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GPV 
1948 

(2003) 
14 

(1952–1998)
1,8 

(1972) 
1,3 

(1998) 
падала  

(з 1972 р.)
– – 8,1 

CP 
1980 

(1986) 
3 

(1981–1986)
0,8 

(1982) 
0,4 

(1986) 
падала  

(з 1982 р.)
– – 8,8 

SGP 1918 
21 

(1946–2012)

2,4 (1948, 
1952, 
1971) 

2,1 
(2012) 

стабільна – – 8,8 

PVV 2006 
3 

(2006–2012)
15,5 

(2010) 
10,1 

(2012) 
падає  

(з 2010 р.)
1 

(2009) 
– 8,8 

Нідерланди  

CD 
1984 

(2002) 
4 

(1986–1998)
2,5 

(1994) 
0,6 

(1998) 
падала  

(з 1994 р.)
– – 9,4 

PDS 
1989 

(2007) 
5 

(1990–2002)
5,1 

(1998) 
4,0 

(2002) 
падала  

(з 1998 р.)

2  
(1999, 
2004) 

– 1,2 

Linke 2007 
3 

(2005–2013)
11,9 

(2009) 
8,6 

(2013) 
падає 

 (з 2009 р.)
1  

(2009) 
– 1,2 

Німеччина 

Rep 1983 
6 

(1990–2009)
2,1 (1990)

0,4 
(2009) 

падає  
(з 1990 р.)

1 
(1989) 

– 9,3 

NKP 1923 
18 

(1945–2013)
11,9 

(1945) 
0 

(2013) 
падає  

(з 1945 р.)
– 1 (1945) 1,4 

Норвегія 
Fr 1973 

11 
(1973–2013)

22,9 
(2009) 

16,3 
(2013) 

зростає 
 (з 1993 р.)

– 1 (2013) 8,8 

BNP 1982 
7 

(1983–2010)
1,9 

(2010) 
1,9 

(2010) 
зростає 

(з 1987 р.)
1 

(2009) 
– 8,8 

Сполучене 
Королівство 

NF 1967 
11 

(1970–2010)
0,6 

(1979) 
0 

(2010) 
падає  

(з 1979 р.)
– – 8,8 
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Продовження Табл. 1 

Франція FN 1972 
7 

(1986–2012)
15,0 

(1997) 
13,6 

(2012) 
зростає 

(з 2007 р.)

6 (1984, 
1989, 1994, 
1999, 2004, 

2009) 

– 9,7 

SD 1988 
7  

(1988–2010)
5,7 

(2010) 
5,7 

(2010) 
зростає 

 (з 1988 р.)
– – 8,8 

Швеція 
NyD 

1991 
(2000) 

3 
(1991–1998)

6,7 
(1991) 

0,2 
(1998) 

падала  
(з 1991 р.)

– – 9,0 
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