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АНОТАЦІЯ 

 

Гаврилюк О. К. Внутрішньоміські патерни соціально-просторових 

трансформацій в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

106 Географія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. 

У дисертації проведено урбогеографічне дослідження внутрішньоміських 

патернів соціально-просторових трансформацій в Україні. На основі аналізу 

попередніх досліджень удосконалено поняттєво-термінологічнний апарат 

урбогеографічного дослідження соціально-просторових трансформацій в 

українських метрополісах. Систематизовано поняття “пост-комуністичне місто”, 

розглянуто підходи до трактування понять “пост-комуністичні трансформації” та 

“пост-комуністичні (внутрішньо)міські трансформації”. Виділено позитивні та 

негативні наслідки пост-комуністичних (внутрішньо)міських трансформацій, 

ідентифіковано спільні та відмінні риси пост-соціалістичних метрополісів. 

Охарактеризовано місце українських міст у світі пост-комуністичних міст. 

Визначено просторові масштабні рівні дослідження пост-комуністичних 

трансформацій: (1) пост-комуністичні трансформації на рівні міських систем 

розселення та (2) пост-комуністичні трансформації на міському та 

внутрішньоміському рівні. Встановлено, що урбогеографічне дослідження 

(внутрішньо)міських патернів соціально-просторових трансформацій варто 

здійснювати з позицій географічного, системного та історичного підходів. 

Проаналізовано сучасні концепти (внутрішньо)міських соціально-просторових 

трансформацій в рамках світової урбогеографічної теорії, особливо стосовно 

узагальнення досвіду соціально-просторових трансформацій у пост-соціалістичних 

містах та характеру їхнього прояву на різних масштабних рівнях. 

Сформульовано методику урбогеографічного дослідження внутрішньоміських 

соціально-просторових трансформацій в пост-соціалістичних метрополісах в ключі 

узгодженого поєднання кількісних і якісних методів дослідження. Запропоновано 

виділення чотирьох дослідницьких етапів (концептуальний, польовий, аналітико-
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статистичний та аналітико-синтетичний) та відповідних дослідницьких процедур. 

Для урбогеографічного дослідження внутрішньоміських патернів соціально-

просторових трансформацій в Україні використовувались методи системного 

аналізу і синтезу, індукції та дедукції, літературного огляду, метод польового 

дослідження, метод дослідження архівних матеріалів (задля ідентифікації патернів 

соціальної нерівності в процесі радянського розподілу житла), метод глибинних 

інтерв’ю (при дослідженні практики розподілу житла у радянському 

Дніпропетровську та вивченні соціально-економічного становища ВПО в 

українських метрополісах), порівняльно-географічний метод, картографічний метод, 

метод формалізації та індексний метод, метод нормалізації, метод ранжування, 

описова статистика, кореляційний аналіз, факторний аналіз, кластерний аналіз, 

метод зваженої вибірки (для калібрування даних результатів опитування у м. Харків 

та м. Дніпро), а також метод біноміальної логістичної регресії. 

Виявлено, що в українських метрополісах під впливом пост-комуністичних 

трансформацій формується нова внутрішньоміська мозаїка капіталістичного міста, з 

усіма його позитивними та негативними рисами. Основною спільною рисою пост-

соціалістичних метрополісів є їхнє перебування у процесі множинного пост-

комуністичного переходу. Загалом, пост-комуністичний перехід супроводжується 

цілком спільними факторами соціально-просторових та соціально-економічних змін, 

таких як деіндустріалізація, терціарізація, маркетизація, глобалізація, доместикація 

неолібералізму, комодифікація, дерегуляція, приватизація тощо. Основними 

відмінними рисами пост-соціалістичних метрополісів є різні прояви “схожих 

факторів” пост-комуністичних соціально-просторових та соціально-економічних 

трансформацій у міському просторі через різну тривалість правління комуністичних 

режимів, різні історичні шляхи розвитку окремих країн та їхніх метрополісів до 

комунізму, різне економіко-географічне й геополітичне положення міст та країн, 

відмінність ідеологічних підходів до міст й різний комуністичний спадок у окремих 

країнах колишнього соцтабору. 

Підтверджено, що в радянському Дніпропетровську, з огляду на його 

високопріоритетний статус радянського “закритого” міста, був більш поширений й 
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сильніший соціальний розрив у процесі розподілу та доступу до житла і відповідно 

у якості житлових умов (зокрема, не тільки фрагментована горизонтальна житлова 

нерівність (будинки або готелі для номенклатури, закриті житлові комплекси для 

працівників спецпідприємств тощо), але і вертикальна житлова нерівність щодо 

якості житлових умов (в межах міських кварталів хрущовок та брежнєвок). Зокрема, 

політика післявоєнного елітизму у розподілі житла заклала разючу соціальну 

нерівність, яка поступово пом’якшувалась протягом десталінізації та пізнього 

соціалізму. 

Доведено, що на формування внутрішньоміських патернів задоволеності 

районом проживання в м. Дніпро впливають сервісно-інфраструктурний фактор, 

соціально-екологічний фактор й фактори соціалістичної 

містобудівної/містопланувальної спадщини. Унікальною особливістю 

внутрішньоміського патерну задоволеності житловим районом у Дніпрі є 

напівпериферизація задоволеності районом проживання внаслідок впливу різних 

факторів (в т.ч. факторів радянської спадщини). Безумовно, привілейований 

закритий статус міста за радянських часів вплинув на розбудову “поясу” 

самодостатніх та соціально стабільних великих житлових масивів, що мали 

виконувати функцію спальних районів для робітників з пріоритетних та секретних 

радянських підприємств та їхніх сімей, що й досі робить їх досить престижними 

житловими районами, іноді навіть з елементами міфологізації їхнього престижу. 

Результати кластерного аналізу вказали на те, що у метрополісах України 

більшість ВПО локалізуються/концентруються у міських районах із комфортними 

умовами проживання з точки зору базової міської інфраструктури, безпеки та 

чистоти. Однак, дозволити собі проживання в таких районах можуть лише 

домогосподарства ВПО з доходами нижче середнього та вище. Меншість міських 

ВПО проживає в міських районах з некомфортними або малокомфортними умовами 

проживання з точки зору перерахованих вище характеристик, де більшість цих ВПО 

мають низький рівень доходів домогосподарства. Як виняток, критична меншість 

міських ВПО проживає в елітному Печерському районі Києва, де ціни на житло є 

найдорожчими в столиці, але, водночас, район має другорядну комфортність 
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житлового середовища. Також, встановлено, що в українських метрополісах не 

спостерігається просторових анклавів ВПО в їх традиційному розумінні або як це 

спостерігається у великих містах інших країн колишнього Радянського Союзу із 

“замороженими”/“тліючими” конфліктами (Грузія, Азербайджан). В межах 

українських великих міст прослідковується м’яка островізація ВПО в 

модульних/транзитних містечках та інших колективних центрах (напр., Харків, 

Дніпро, Запоріжжя та інші). Однак, водночас у великих містах України 

спостерігається процес внутрішньорайонної “окраїнізації” міських ВПО з 

подальшим поступовим покращенням життєвих умов, але пандемія COVID-19 

загальмувала ці позитивні зміни. 

Визначено, що найпоширенішим бар’єром для успішної інтеграції ВПО у 

приймаючі міські громади є відсутність власного чи стабільного житла. Крім того, у 

кейсових українських метрополісах спостерігається соціальна стигматизація ВПО та 

пов’язана з цим подальша дискримінація, що призводить до маргіналізації ВПО і 

заважає їм адаптуватись до нових життєвих реалій та, на додачу, створює багато 

бар’єрів для їхньої інтеграції у приймаючі громади. З’ясовано, що жінки-ВПО 

швидше адаптуються до нових геополітичних та життєвих реалій, пов’язаних з 

російсько-українською гібридною війною, ніж чоловіки-ВПО, зокрема, в таких 

аспектах, як пошук роботи, встановлення нових соціальних зв’язків та швидке 

відновлення після психологічних наслідків військової кризи. Тому, жінки-ВПО 

(особливо у подружніх парах) швидше і глибше інтегруються в приймаючі міські 

громади, ніж чоловіки-ВПО. Аналіз матеріалів глибинних інтерв’ю допоміг 

встановити три основні поведінкові стратегії міських ВПО щодо їхньої адаптації та 

інтеграції до приймаючих громад: ВПО-“пересічний містянин”, “транзитні” ВПО та 

“амбівалентні” ВПО. 

Встановлено, що радянські ідентичності відіграють важливу роль у 

зовнішньополітичних уподобаннях населення компаративних українських міст на 

лінії геополітичного розлому (Харків та Дніпро). Зокрема, самоідентифіковані 

“радянські” люди у Харкові та Дніпрі – це люди старших вікових когорт, з низьким 

матеріальним статусом, та ті, які швидше за все вірять у пропаговану Москвою 
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версію історії, про-євразійсько геополітично орієнтовані й мають тісні взаємозв’язки 

з російською ідентичністю. Носії радянської ідентичності у Дніпрі є більш анти-

євроатлантичними, ніж у Харкові. Загалом, як населення Дніпра, так і населення 

Харкова мають поляризовані геополітичні уподобання, тобто в цих містах 

спостерігається блукаючий фокус геополітичної орієнтації між про-євразійським і 

про-європейським полюсами, що цілком характерно для міст на лінії геополітичного 

розлому.  

Проаналізувавши особливості самозвітованої зміни етно-національних 

ідентичностей мешканців Харкова і Дніпра, було встановлено, що зміни міської 

ідентичності для незважених/зважених наборів даних вказують на певний пост-

Євромайданівський ефект мобілізації ідентичностей. Такий пост-революційний 

ефект мобілізації міських ідентичностей призвів до європеїзації та українізації 

мешканців кейсових міст на фоні процесу дерадянізації. 

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження полягає у 

виявленні просторово-часових особливостей соціальної нерівності у системі 

радянського розподілу житла, розкритті ролі радянської спадщини у формуванні 

сучасних внутрішньоміських патернів розвитку житлової сфери (на прикладі м. 

Дніпро), ідентифікації соціально-просторових особливостей внутрішньоміського 

розміщення ВПО в українських метрополісах, аналізі траєкторії змін 

етнонаціональної самоідентифікації міського населення у нових геополітичних 

реаліях й встановленні ролі радянської ідентичності у формуванні 

зовнішньополітичних орієнтацій міських жителів Харкова та Дніпра. Розроблена 

методика може бути основою для подальших урбогеографічних досліджень 

внутрішньоміських патернів соціально-просторових трансформацій в Україні. 

Ключові слова: пост-соціалістичне місто, міський розвиток, сталий розвиток, 

міський простір, соціально-просторові трансформації, житлова політика, якість та 

стандарти життя, просторовий аналіз, задоволеність середовищем проживання, 

міграція,  внутрішньо переміщені особи (ВПО), військовий конфлікт, російсько-

українська гібридна війна, геополітика, міська ідентичність.  
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SUMMARY 

 

Havryliuk O. K. Intra-urban patterns of socio-spatial transformation in Ukraine. – 

Qualifying scientific project as a manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy Degree in Specialty 106 “Geography”. – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2022. 

The thesis is devoted to urban geography research of intra-urban patterns of socio-

spatial transformation in Ukraine. On the basis of the analysis of previous studies, the 

conceptual and terminological apparatus of urban geography research of socio-spatial 

transformations in Ukrainian large cities has been improved. The concept of “post-

communist city” is systematized, approaches to understanding the concepts of “post-

communist transformations” and “post-communist (intra-)urban transformations” are 

considered. Positive and negative consequences of post-communist (intra-)urban 

transformations are highlighted, common and distinctive features of post-socialist 

metropolises are identified. The place of Ukrainian cities in the world of post-communist 

cities is characterized. Different scales of post-communist transformations studies are 

defined: (1) post-communist transformations at the level of urban settlement systems and 

(2) post-communist transformations at the urban and intra-city level. It has been 

established that the urban geography research of (intra-)urban patterns of socio-spatial 

transformations should be carried out from the standpoint of geographical, systemic and 

historical approaches. 

Contemporary concepts of (intra-)urban socio-spatial transformations within the 

framework of the global urban-geographical theory are analyzed, especially in relation to 

the generalization of the experience of socio-spatial transformations in post-socialist cities 

and the nature of their manifestation at different scales. 

The methodology of urban geography research of intra-urban socio-spatial 

transformations in post-socialist metropolises is formulated in the manner of a coordinated 

combination of quantitative and qualitative research methods. It is proposed to distinguish 

four research stages (conceptual, fieldwork, analytical-statistical and analytical-synthetic) 

and corresponding research procedures. The methods of systemic analysis and synthesis, 
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induction and deduction, literature review, the method of field research, the method of 

researching archival materials (to identify patterns of social inequality in the process of 

Soviet housing allocation), the method of in-depth interviews (when studying the practice 

of housing allocation in Soviet Dnipropetrovsk and studying the IDPs’ socio-economic 

situation in Ukrainian metropolises), comparative-geographical method, cartographic 

method, formalization method and index method, normalization method, ranking method, 

descriptive statistics, correlation analysis, factor analysis, cluster analysis, the weighted 

sampling method (to calibrate the survey results in Kharkiv and Dnipro) and the binomial 

logistic regression method were used for the urban geography research of intra-urban 

patterns of socio-spatial transformations in Ukraine. 

It was found that in Ukrainian metropolises, under the influence of post-communist 

transformations, a new intra-urban mosaic of the capitalist city is being formed, with all its 

positive and negative features. The main common features of post-socialist metropolises 

are their stay in the process of multiple post-communist transition. In general, the post-

communist transition is accompanied by quite common factors of socio-spatial and socio-

economic changes, such as de-industrialization, tertiarization, marketization, globalization, 

domestication of neoliberalism, commodification, deregulation, privatization, etc. The 

main distinguishing features of post-socialist metropolises are various manifestations of 

“similar factors” of post-communist socio-spatial and socio-economic transformations in 

the urban space due to the different duration of the reign of communist regimes, different 

historical paths of development of individual countries and their metropolises before 

communism, different economic-geographical and geopolitical situation of cities and 

countries, the difference in ideological approaches to cities, and the different communist 

legacy in certain countries of the former social camp. 

It is confirmed that in Soviet Dnipropetrovsk, given its high-priority status as a 

Soviet "closed" city, there was a more widespread and stronger social gap in the process of 

allocation and access to housing and, accordingly, in the quality of housing conditions (in 

particular, not only fragmented horizontal housing inequality (houses or hotels for the 

nomenclature, gated communities for employees of special enterprises, etc.), but also 

vertical housing inequality in terms of the quality of housing conditions (within the urban 
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neighbourhoods of Khrushchevkas and Brezhnevkas). In particular, the policy of post-war 

elitism in the housing allocation laid the foundation for striking social inequality, which 

was gradually mitigated during de-Stalinization and late socialism. 

It has been proven that the formation of intra-urban patterns of neighbourhood 

satisfaction in Dnipro is influenced by the service-infrastructure factor, the social-

ecological factor, and the factors of the socialist urban planning legacy. A unique feature 

of the intra-urban pattern of neighbourhood satisfaction in Dnipro is the semi-

peripheralization of neighbourhood satisfaction due to the influence of various factors 

(including factors of the Soviet legacy). Undoubtedly, the privileged closed status of the 

former Dnipropetrovsk in Soviet era influenced the development of a “belt of self-

sufficient” and socially stable large housing estates, intended to serve as bedroom 

communities for workers from priority and secret Soviet enterprises and their families, 

which still makes them prestigious enough residential neighbourhoods, sometimes even 

with elements of mythologizing their prestige. 

The results of the cluster analysis indicated that in the major Ukrainian cities, most 

IDPs live in urban districts with comfortable residential conditions in terms of basic urban 

infrastructure, security, and cleanliness; however, only IDP households with lower-

middle- and upper-incomes can afford to live in such districts. The minority of urban IDPs 

live in urban districts with uncomfortable or poor comfortable residential conditions in 

terms of the characteristics listed above, where most of these IDPs have low household 

incomes. As an exception, a critical minority of urban IDPs live in the luxurious central 

city district of Kyiv, where housing prices are the most expensive in the capital, but, 

simultaneously, the district has a second-rate comfortable residential environment. Also, it 

was established that in Ukrainian metropolises there are no enclaves of forced 

displacement people in its traditional sense or as observed in large cities of other the 

former Soviet Union countries with “frozen”/“smouldering” conflicts (Georgia, 

Azerbaijan).There is a soft islandization of IDPs among Ukrainian large cities in IDP 

camps and other collective centres (e.g. Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, etc.). 

Nevertheless, in the major Ukrainian cities, the process of intra-district “outskirtization” of 
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urban IDPs is observed with further gradual improvement of living conditions, but the 

COVID-19 pandemic has slowed down these positive changes. 

It was determined that the most common barrier to the successful integration of 

IDPs into host urban communities is the lack of their own or stable housing. Also, in 

selected major Ukrainian cities, the social stigmatisation of IDPs is observed and the 

related further discrimination leads to marginalisation of IDPs and prevents them from 

adapting to new realities and creates, in addition, many barriers for them to integrate into 

the host communities. It was found that female IDPs adapt faster to the new geopolitical 

and life realities related to the Russo-Ukrainian armed conflict than male IDPs, in 

particular, in such aspects as finding a job, making new social ties, and recovering quickly 

from the psychological consequences of the military crisis. Thus, female IDPs (especially 

in married couples) integrate more rapidly and more fully into host urban communities 

than male IDPs. Analysis of in-depth interview materials helped to establish three main 

behavioural strategies of urban IDPs regarding their adaptation and integration into host 

communities: “ordinary citizen”, “transit” IDPs, and “ambivalent” IDPs. 

It was established that Soviet identities play an important role in the foreign policy 

preferences of the population in the compared Ukrainian geopolitical fault-line cities 

(Kharkiv and Dnipro). In particular, self-identified “Soviet” people in Kharkiv and Dnipro 

are older age cohorts, with low material status, more likely believers of the Moscow-

propagated version of history, pro-Eurasian geopolitically oriented, and have close ties to 

Russian identity. The Soviet identity bearers in Dnipro are more anti-Euro-Atlantic than in 

Kharkiv. In general, both the population of Dnipro and Kharkiv have polarized 

geopolitical preferences, i.e. a wandering focus of geopolitical orientation between the 

pro-Eurasian and pro-European poles, which is quite typical for geopolitical fault-line 

cities. 

Having analyzed the features of the self-reported changes in ethno-national 

identities of residents of Kharkiv and Dnipro, it was established that changes in urban 

identity for unweighted/weighted datasets indicate a certain post-Euromaidan effect of 

identity mobilization. Such a post-revolutionary effect of the mobilization of urban 
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identities led to the Europeanization and Ukrainization of the residents of the case cities 

against the background of the de-Sovietization process. 

The practical significance of the dissertation research results lies in the identification 

of spatiotemporal features of social inequality in the system of Soviet housing allocation, 

the disclosure of the role of the Soviet legacy in the formation of contemporary intra-urban 

patterns of housing development (the case of Dnipro), the identification of socio-spatial 

features of the intra-urban distribution of IDPs in Ukrainian metropolises, analysis of the 

trajectory of changes in the ethno-national self-identification of the urban population in 

new geopolitical realities and establishing the role of Soviet identity in the formation of 

foreign policy orientations of the urban residents in Kharkiv and Dnipro. The developed 

methodology can be the basis for further urban-geographical studies of intra-urban 

patterns of socio-spatial transformation in Ukraine. 

Keywords: post-socialist city, urban development, sustainable development, urban 

space, socio-spatial transformations, housing policy, quality of life and standard of living, 

spatial analysis, residential environment satisfaction, migration, internally displaced 

persons (IDPs), armed conflict, Russo-Ukrainian hybrid war, geopolitics, urban identity.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Пост-комуністичний перехід від командно-

адміністративної до ринкової економічної системи у країнах колишнього СРСР і 

екс-соціалістичних країнах Центральної та Східної Європи призвів до значних 

трансформацій їхніх суспільств та (внутрішньо)міських просторових структур. 

Основною ареною пост-комуністичних трансформаційних процесів стали міста, які 

адаптувались до нових інституційних, соціальних та (внутрішньо)міських 

трансформацій. Такі перетворення сформували принципово новий тип міст – пост-

комуністичні міста. Дані міста об’єднує їхня спільна траєкторія руху від 

комуністичного минулого, а найбільша динаміка цього руху зосереджується у пост-

комуністичних метрополісах. Пост-комуністичні метрополіси – це особлива група 

міст, чий соціально-просторовий розвиток знаходиться під сильним впливом як 

пост-комуністичних міських трансформацій, так і комуністичного минулого. Не 

дивлячись на те, що пост-комуністичний перехід триває вже три десятиріччя, 

урбогеографи досі намагаються зрозуміти та описати тимчасовий феномен пост-

комуністичного міста, адже він має складну природу, на яку постійно 

нашаровується вплив глобалізації й триваюча практика одомашнення 

неолібералізму. 

На сьогоднішній день, українські міста, як і інші міста Центральної та Східної 

Європи, перебувають під впливом множинних пост-комуністичних трансформацій, 

які ускладнюють їхню внутрішньоміську соціально-просторову структуру. Сучасні 

внутрішньоміські патерни (закономірності) соціально-просторових трансформацій в 

Україні є суттєво недовивченими та слабопредставленими в міжнародних та 

регіональних урбогеографічних дебатах. Виходячи з цього, важливим є вивчення 

позитивних та негативних рис (внутрішньо)міських трансформацій пост-

комуністичних метрополісів України й порівняння їх із досвідом інших пост-

комуністичних міст. Такі дослідження можуть допомогти при розробці 

конструктивних рішень для комплексного, сталого й людиноцентричного розвитку 

українських міст з урахуванням нових суспільних та геополітичних реалій. 

Теоретико-методичною основою вивчення внутрішньоміських патернів 

соціально-просторових трансформацій в Україні стали положення широковідомих 
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суспільно-географічних та урбогеографічних концептів, таки як “пост-комуністичне 

місто”, “множинні пост-комуністичні трансформації”, “гетерополізація”, “міста на 

лінії геополітичного розлому”, “задоволеність середовищем проживання”, 

“вимушене внутрішнє переміщення населення”, “ідентичність населення” та інші. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язане з науково-дослідними роботами кафедри економічної та 

соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(зокрема, грантовим дослідницьким проєктом “Українські міста на лінії 

геополітичного розлому: міська ідентичність, геополітика та міська політика” 

(№287267, відповідно до Угоди з Університетом Осло) та держбюджетною науково-

дослідною роботою “Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та 

планування міських територій” (номер держреєстрації 0116U002636) та науково-

дослідними роботами Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. 

Птухи Національної академії наук України (зокрема, проєктом “Міграційні чинники 

та прояви нестабільності соціально-економічного розвитку” (номер держреєстрації 

0121U111790), державними відомчими науково-дослідними темами “Інтеграція 

іммігрантів, трудових мігрантів та внутрішньо переміщених осіб в Україні” (номер 

держреєстрації 0115U004584) та “Демографія метрополісів України” (номер 

держреєстрації 0119U000072). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

урбогеографічний аналіз внутрішньоміських патернів соціально-просторових 

трансформацій в Україні. Для досягнення поставленої мети виконувались такі 

завдання: 

- на основі літературного огляду попередніх досліджень удосконалити 

поняттєво-термінологічнний апарат урбогеографічного дослідження 

внутрішньоміських патернів соціально-просторових трансформацій в Україні; 

- проаналізувати сучасні концепти (внутрішньо)міських соціально-

просторових трансформацій в рамках світової урбогеографічної теорії; 

- сформувати методику урбогеографічного дослідження внутрішньоміських 

соціально-просторових трансформацій в пост-соціалістичних метрополісах; 
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- виявити просторово-часові особливості соціальної нерівності у процесі 

соціалістичного розподілу житла у радянському закритому місті на прикладі 

радянського Дніпропетровська; 

- ідентифікувати внутрішньоміські патерни задоволеності районом 

проживання й встановити роль соціалістичної спадщини у їхньому формуванні у 

пост-соціалістичних метрополісах (кейс м. Дніпро); 

- встановити соціально-просторові особливості розміщення ВПО в межах 

українських метрополісів; 

- проаналізувати соціально-економічне становище міських українських ВПО 

та їхні поведінкові стратегії в нових геополітичних та життєвих умовах; 

- з’ясувати соціально-демографічний профіль носіїв радянської ідентичності, а 

також визначити роль радянської ідентичності у формуванні сучасних 

геополітичних орієнтацій населення на прикладі компаративного кейсу Харкова та 

Дніпра; 

- проаналізувати особливості зміни (етно-)національних ідентичностей 

мешканців Харкова та Дніпра в нових геополітичних умовах. 

Об’єктом дослідження дисертаційної роботи є міські суспільно-просторові 

трансформації. 

Предметом дослідження є внутрішньоміські патерни соціально-просторових 

трансформацій в Україні. 

Методи дослідження. Основними теоретико-методологічними підходами 

дисертаційного дослідження є географічний, системний та історичний. Для 

урбогеографічного дослідження внутрішньоміських патернів соціально-просторових 

трансформацій в Україні використовувались методи системного аналізу і синтезу, 

індукції та дедукції, літературний (при узагальнені та систематизації поняттєво-

термінологічного апарату дослідження внутрішньоміських патернів соціально-

просторових трансформацій, а також для формулювання дослідницьких гіпотез), 

метод польового дослідження, метод дослідження архівних матеріалів (задля 

ідентифікації патернів соціальної нерівності в процесі радянського розподілу 

житла), метод глибинних інтерв’ю (при дослідженні практики розподілу житла у 

радянському Дніпропетровську та вивченні соціально-економічного становища 

ВПО в українських метрополісах), порівняльно-географічний метод, картографічний 
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метод (для з’ясування просторової диференціації факторів впливу на задоволеність 

районом проживання та ідентифікації внутрішньоміських патернів задоволеності 

районом проживання у м. Дніпро тощо), метод формалізації та індексний метод, 

метод нормалізації, метод ранжування, описова статистика, кореляційний аналіз, 

факторний аналіз (для визначення факторів, що найбільше впливають на 

задоволеність районом проживання дніпрян), кластерний аналіз (для ідентифікації 

патернів внутрішньоміського просторового розподілу ВПО в метрополісах 

України), метод зваженої вибірки (для калібрування даних результатів опитування у 

м. Харків та м. Дніпро), а також метод біноміальної логістичної регресії (для 

з’ясування соціально-демографічного профілю носіїв радянської ідентичності та 

визначення ролі радянської ідентичності у формуванні геополітичних орієнтацій 

міського населення Харкова та Дніпра).  

Інформаційну базу дисертаційної роботи становлять статистичні матеріали 

Державної служби статистики України, дані Міністерства соціальної політики 

України, дані із відкритих джерел інформації, дані міжнародних організацій, дані 

вибіркових опитувань у кейсових містах, архівні матеріали, транскрибовані 

результати глибинних інтерв’ю, результати польових досліджень, наукові 

публікації, аналітичні огляди та інше. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що: 

вперше: 

- ідентифіковано внутрішньоміські патерни задоволеності районом 

проживання в м. Дніпро, а також встановлено значний вплив сервісно-

інфраструктурного фактору, соціально-екологічного фактору й соціалістичної 

спадщини на формування даних патернів; 

- виявлено просторово-часові особливості соціальної нерівності у процесі 

соціалістичного розподілу житла у радянському закритому місті на прикладі 

радянського Дніпропетровська й розкрито винятковий ефект високопріоритетного 

статусу міста на загострення соціальної нерівності в отримуваних житлових умовах; 

-  здійснено комплексний аналіз просторового розподілу ВПО в межах усіх 

метрополісів України (без врахування тимчасово окупованого Донецька), визначено 

характер взаємозв’язку між локалізацією/концентрацією ВПО та ключовими 

характеристиками середовища проживання адміністративних районів метрополісів й 
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встановлено чотири емпіричних типи міських районів за особливостями просторої 

диференціації ВПО; 

- встановлено особливості зміни (етно-)національних ідентичностей 

мешканців Харкова та Дніпра в нових геополітичних умовах й зафіксовано пост-

революційний ефект мобілізації ідентичностей як за незваженим, так і за 

незваженим набором даних соціологічних опитувань; 

удосконалено: 

- поняттєво-термінологічнний апарат урбогеографічного дослідження 

внутрішньоміських патернів соціально-просторових трансформацій в Україні; 

- методику урбогеографічного дослідження внутрішньоміських соціально-

просторових трансформацій в пост-соціалістичних метрополісах в ключі 

узгодженого поєднання кількісних і якісних методів дослідження, зокрема, 

авторська методика включає чотири взаємопов’язаних етапи: концептуальний, 

польовий, аналітико-статистичний та аналітико-синтетичний; 

набуло подальшого розвитку: 

- систематизація сучасних концептів (внутрішньо)міських соціально-

просторових трансформацій в рамках світової урбогеографічної теорії, особливо 

стосовно узагальнення досвіду соціально-просторових трансформацій у пост-

соціалістичних містах та характеру їхнього прояву на різних масштабних рівнях; 

- дослідження поточного соціально-економічного становища міських 

українських ВПО й бар’єрів їхньої адаптації та інтеграції до приймаючих громад, а 

також виявлення поведінкових стратегій міських ВПО в нових геополітичних та 

життєвих умовах, зокрема, встановлено три основі поведінкові стратегії; 

- ідентифікація соціально-демографічного профілю носіїв радянської 

ідентичності, а також визначення ролі радянської ідентичності у формуванні 

сучасних геополітичних орієнтацій населення Харкова та Дніпра. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Дисертаційна 

робота робить внесок в теорію міської географії з точки зору обґрунтування 

методики урбогеографічного дослідження внутрішньоміських патернів соціально-

просторових трансформацій, виявлення основних чинників та просторово-часових 

особливостей їхнього формування, аналізу поточних патернів внутрішньоміського 

соціально-просторового розвитку в нових суспільних та геополітичних реаліях. 
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Практичне значення результатів дослідження полягає у виявленні просторово-

часових особливостей соціальної нерівності у системі радянського розподілу житла, 

розкритті ролі радянської спадщини у формуванні сучасних внутрішньоміських 

патернів розвитку житлової сфери (на прикладі м. Дніпро), ідентифікації соціально-

просторових особливостей внутрішньоміського розміщення ВПО в українських 

метрополісах, аналізі траєкторії змін етнонаціональної самоідентифікації міського 

населення у нових геополітичних реаліях й встановленні ролі радянської 

ідентичності у формуванні зовнішньополітичних орієнтацій міських жителів 

Харкова та Дніпра. Розроблена методика може бути основою для подальших 

урбогеографічних досліджень внутрішньоміських патернів соціально-просторових 

трансформацій в Україні. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджені при виконанні науково-

дослідної роботи “Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та 

планування міських територій” (довідка №050/959-30 від 10.06.2022 року) й 

безпосередній участі в грантовому дослідницькому проєкті Українські міста на лінії 

геополітичного розлому: міська ідентичність, геополітика та міська політика” 

(довідка №050/959-30 від 10.06.2022 року) на географічному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, а також при виконанні науково-

дослідних робіт “Міграційні чинники та прояви нестабільності соціально-

економічного розвитку” (довідка №181-14/98 від 01.07.2022 року), “Інтеграція 

іммігрантів, трудових мігрантів та внутрішньо переміщених осіб в Україні” (довідка 

№181-14/98 від 01.07.2022 року) та “Демографія метрополісів України” (довідка 

№181-14/98 від 01.07.2022 року) в Інституті демографії та соціальних досліджень 

імені М. В. Птухи Національної академії наук України.  

Окремі положення дисертаційного дослідження впроваджені у навчальний 

процес географічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка при викладанні курсів “Contemporary Debates in Human 

Geography”, “Соціальна географія”та “Географія України” (довідка №050/958-30 від 

10.06.2022 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною науковою 

працею, в якій висвітлено результати власних досліджень автора щодо 

внутрішньоміських патернів соціально-просторових трансформацій в Україні. З 
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наукових праць, опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та 

розробки, які належать здобувачеві особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження були апробовані на міжнародних конференціях, 

зокрема на Міжнародній науково-практичній конференції “Регіон-2018: стратегія 

оптимального розвитку” (Харків, 2018); Міжнародній науково-практичній 

конференції “Регіон-2020: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 2020); 

Міжнародній науково-практичній конференції “¿Адміністративно-територіальні vs 

економічно-просторові кордони регіонів?” (Київ, 2020); Міжнародній науковій 

географічній конференції “Соціально-географічні процеси в Східно-Центральній 

Європі: проблеми, тенденції, напрями” (Берегове, 2020); Міжнародній науково-

практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Шевченківська 

весна – 2021” (Київ, 2021); Міжнародній науково-практичній конференції “Регіон-

2021: стратегія оптимального розвитку” (Харків, 2021). 

Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

опубліковані у 13 наукових працях загальним обсягом 17,7 д.а. (9,3 д.а. належать 

особисто автору), з яких 1 колективна монографія обсягом 7,2 д.а. (0,3 д.а. – 

авторські), 1 стаття у науковому фаховому виданні України загальним обсягом 1 д.а. 

(0,5 д.а. – авторські), 4 статті у наукових фахових виданнях, що включені до 

наукометричних баз Scopus та Web of Science обсягом 7,4 д.а. (6,5 д.а. належать 

особисто автору), а також 1 стаття у іншому науковому виданні України загальним 

обсягом 1,1 д.а. (1,1 д.а. – авторські), 6 тез доповідей на міжнародних наукових 

конференціях обсягом 1,1 д.а. (1 д.а. – автора). 

Обсяг і структура роботи. Дисертаційна робота складається з вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 277 сторінок, основний текст – 175 сторінок. Список 

використаних джерел включає 339 найменувань на 39 сторінках. Робота містить 22 

таблиці (10 із них в основному тексті) та 28 рисунків (усі в основному тексті), 14 

додатків загальним обсягом 20 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УРБОГЕОГРАФІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

1.1. Пост-соціалістичні метрополіси: спільні та відмінні риси  

 

Геополітичний колапс, який відбувся у Європі наприкінці ХХ століття – 

падіння Берлінського муру (або символічно – Залізної завіси) й Возз'єднання 

Німеччини, крах комуністичних режимів і біполярного геополітичного ландшафту, 

розпад Радянського Союзу, Чехословаччини та Югославії – призвів до появи нових 

незалежних держав та значних пертурбаційних політико-економічних та соціально-

культурних процесів. Загалом, європейські пост-комуністичні суспільства 

стикнулися з трьома типами трансформацій, які породили докорінні структурні 

зміни (Petrovic, 2005, p. 11): 

(1) Перехід від тоталітарного до демократичного суспільства, від планової до 

ринкової економіки та/або від економіки, яка ґрунтується на пропозиції, до 

економіки, яка ґрунтується на попиті. 

(2) Трансформації пов’язані з розвитком: від індустріальної до пост-

індустріальної (сервісної) економіки та суспільства. 

(3) Трансформація від ізольованого до інтегрованого положення у світовій 

економіці, яка сама по собі трансформується із інтернаціональної в 

глобальну. 

В свою чергу, пост-комуністичні міста стали “основною ареною пост-

соціалістичних трансформацій, які віддзеркалювали впровадження ринкових 

механізмів у розподіл нерухомості, а також приватизації житла та землі” (Petrovic, 

2005, p. 11). 

Вже пройшло більше трьох десятиліть від початку згаданих вище подій, але, 

не дивлячись на це, й досі точаться дебати на різні теми пов’язані з “пост-1989 

періодом”: Що таке пост-комунізм, пост-соціалізм, пост-комуністичне, пост-

соціалістичне та пост-радянське місто й чи є якісь спільні/відмінні риси між цими 
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категоріями міст та в порівнянні з іншими містами світу? Яке місце міст з 

префіксом “пост-” у світовому виробництві знать, а також чому вивчення такого 

типу міст важливе для сучасної міської теорії? Які специфічні трансформаційні 

процеси впливають на розвиток даної групи міст та чи всюди вони однакові і від 

чого це залежить? тощо (напр., Sailer-Fliege, 1999; Musil, 2005; Sýkora, 2009; 

Gentile et al., 2012; Sýkora & Bouzarovski, 2012; Ferenčuhová & Gentile, 2016; Hirt et 

al., 2016; Golubchikov, 2017; Kinossian, 2017; Мезенцев & Денисенко, 2018; Tosics, 

2019; Kinossian, 2022). 

Як влучно підкреслено Jauhiainen (2009), саме поняття “пост-комуністичний” 

тісно пов’язане з часовим виміром: 

- “пост-комуністичний” вказує на зміну: перехід та трансформацію чогось, 

що раніше не було пост-комуністичним містом (тобто комуністичного 

міста);  

- також “пост-комуністичний” несе в собі досить своєрідний виклик: Чи 

можуть усі комуністичні міста в певний момент стати пост-

комуністичними? Чи сьогоднішнє пост-комуністичне місто “приречене” 

бути назавжди категоризованим як “пост-комуністичне місто”? 

Виділивши ці два аспекти Jauhiainen (2009) резюмує, що “така проста 

проблематизація категорії “пост-комуністичний” (місто, міський, географія тощо) 

тісно пов’язана з онтологічними, епістеміологічними та методологічними позиціями 

науковців, які цікавляться пост-комуністичною міською географією. Щоб 

перевірити існування та характер теми дослідження, можна використати безліч 

методів і теорій”. 

Співвідношення понять “пост-комуністичне”, “пост-соціалістичне” та 

“пост-радянське” місто. Загалом, найбільш вичерпано трактує й проблематизує 

концепт “пост-комуністичне місто” Sýkora (2000) та Sýkora & Bouzarovski (Sýkora & 

Bouzarovski, 2012), але є інші не менш знакові праці по концептуалізації й 

проблематизації пост-комуністичних міст (напр., Kinossian, 2017), пост-

соціалістичних міст (напр., Hegedüs, 2008; Sýkora, 2015; Golubchikov, 2017; Tosics, 

2019; Kinossian, 2021) та пост-радянських міст (напр., Robinson, 2009). Наприклад, 
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Sýkora (2000) намагаючись описати що ж таке власне пост-комуністичні міста 

наголошує на тому, що: 

 

“пост-комуністичні міста […] більше не є соціалістичними. Зараз вони змінюються за 

законами ринку, щоб стати капіталістичними містами, але до цього ще довгий шлях. 

Пост-комуністичні міста – це міста перехідного періоду. […] Що, якщо перехід 

відбувається не від соціалістичного до капіталістичного, а від соціалістичного до іншого 

типу міста, включаючи можливість появи нового еволюційного міського типу? 

Незважаючи на це, пост-комуністичні міста як перехідні міста не існують вічно. Перехід 

має бути здійснений. Пост-комуністичне місто – тимчасовий феномен. Як довго 

існуватимуть пост-комуністичні міста? […] це питання на майбутнє, і наразі ми навряд 

чи можемо зробити точні прогнози.” (Sykora, 2000, p. 43) 

 

Коротко кажучи, пост-комуністичні міста – це, з одного боку, “міста [пост-

комуністичного] перехідного періоду” (Sykora, 2000, p. 43), які “характеризуються 

відносно швидкими та радикальними трансформаціями, принаймні в порівнянні з 

іншими містами світу, які зараз перебувають у різного роду переходах” (Sykora, 

2000, p. 44), а іншого боку – “[пост-комуністичні міста] слід розглядати як 

“лабораторії” змін, в яких впроваджуються і випробовуються нові механізми 

управління, соціальні відносини, економічні діяльності і технології, які згодом 

впливають на хід соціальних трансформацій” (Kinossian, 2017). Окрім того, Sýkora 

& Bouzarovski (2012) надають перевагу використанню терміну “пост-комуністичне 

місто”, а не “пост-соціалістичне місто” з міркувань того, що “справжнє 

комуністичне суспільство [на противагу соціалістичному суспільству, яке 

пропагували комуністичні партії] [...] керувалося комуністичною ідеологією, яку 

сповідували комуністичні партії, що мало значний вплив на організацію суспільства 

та повсякденне життя громадян”, тобто пост-комуністичне місто “стосується стану 

після скасування комунізму, під час якого суспільство пристосовується до нових 

умов” (Sýkora & Bouzarovski, 2012, p. 54). 

Тимчасом, пост-соціалістичне місто – “місто, що знаходиться в процесі [пост-

соціалістичної] трансформації […] Міські ландшафти, сформовані при соціалізмі, 

адаптуються і перебудовуються до нових умов, сформованих політичним, 
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економічним і культурним переходом до капіталізму” (Sykora, 2015, p. 610) або 

“особливий, тимчасово існуючий тип перехідного міста, що характеризується 

адаптацією успадкованого соціалістичного міського середовища до нових 

політичних та економічних умов, сформованих політичними, економічними та 

культурними трансформаціями на шляху до капіталізму” (Sykora, 2009, p. 387). До 

того ж, на думку Hegedüs (2008), основними чинниками розвитку пост-

соціалістичних міст були (або й є – авторське): (1) корегування спотворень, 

спричинених соціалістичним містобудуванням; (2) міжнародні тренди (глобалізація, 

загальні демографічні зміни, міграційні тренди тощо (Hegedüs, 2008, p. 314). На 

даний момент, як стверджує Frost (2018), концепція пост-соціалістичного міста 

поєднує в собі “розмиту соціалістичну історію – питання, яке все ще потребує 

подальшого дослідження в контексті урбанізації – та глибоку вкоріненість 

(embeddedness) цих міст у капіталістичну реальність” (Frost, 2018, p. 5). 

Таким чином, користуючись загальною логікою вищезазначених дефініцій 

термінів “пост-комуністичне місто” та ”пост-соціалістичне місто” можна 

стверджувати, що пост-радянське місто – місто, що знаходиться в умовах пост-

радянських трансформацій. Воно може мати спільні/відмінні риси із траєкторіями 

пост-комуністичних міських трансформацій у інших екс-комуністичних країнах. З 

одного боку, це залежить від практики одомашнення неолібералізму певною пост-

комуністичною країною, а з іншого боку – від специфіки дії глобалізації та наявної 

радянської/комуністичної спадщини у країнах даного типу. Що стосується 

останнього, то пост-радянські міські ареали, на думку Robinson (2009), “переходять 

від моноцентрично організованих до розгалужених і мультимодальних 

[багатоядерних] (від ідеї урбанізації Чиказької школи до Лос-Анджелеської школи), 

але ці дві моделі певною мірою співіснують. Як модель концентричних зон, так і 

секторальна модель є спадщиною соціалістичного міста”. 

Як правило, під пост-соціалістичними та пост-комуністичними містами 

науковці розуміють одне й те саме (пост-комуністичне місто = пост-соціалістичне 

місто) й інколи до них прирівнюють пост-радянські міста (пост-комуністичне 

місто = пост-соціалістичне місто = пост-радянське місто), проте пост-радянські 
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міста Азії це не те саме, що пост-соціалістичні міста Європи, але водночас вони є 

пост-комуністичними (пост-комуністичне місто = {пост-соціалістичне місто; 

пост-радянське місто}). До того ж, міста європейських територій колишнього СРСР 

зазвичай включають до групи пост-соціалістичних міст Європи, а інколи вони 

включені туди частково. 

Так, Hamilton et al. (2005) у вступній частині відомої праці “Трансформація 

міст у Центральній та Східній Європі: на шляху до глобалізації” (“Transformation of 

cities in Central and Eastern Europe: towards globalization”) (2005) здійснили 

субрегіональний поділ колишніх соціалістичних країн Центральної та Східної 

Європи (ЦСЄ) й виділили такі чотири субрегіони: “Центральна Європа” – Чехія, 

Угорщина, Польща, Словаччина, Словенія і колишня Східна Німеччина; “Південно-

Східна Європа” – Албанія, Болгарія, Румунія та країни колишньої Югославії (без 

Словенії); “Східна Європа” – Україна, Білорусь, Молдова та, в певному відношенні, 

європейська частина Росії (аж до Уралу на схід); “Балтійські держави” – Естонія, 

Латвія та Литва. Відповідно до їхньої субрегіоналізації ЦСЄ, пост-соціалістичні 

міста ЦСЄ включали в себе й міста держав, що колись були західними територіями 

Радянського Союзу. Аналогічний субрегіональний поділ пост-соціалістичної 

Європи, щоправда з дещо іншою назвою субрегіону “Балтійські держави” – 

“Балтійська Європа”, наводить Kubeš (2013) у свої праці “Європейські пост-

соціалістичні міста та їхні ближні хінтерланди в літературі з внутрішньоміської 

географії” (“European post-socialist cities and their near hinterland in intra-urban 

geography literature”) (2013).  

Але існують й інші підходи до субрегіонального поділу країн колишнього 

комуністичного блоку в Європі. Наприклад, у публікації ООН-Хабітат “Стан 

європейських міст в умовах перехідного періоду 2013: підбивання підсумків після 

20 років реформ” (“The State of European Cities in Transition 2013: Taking stock after 

20 years of reform”) (2013) теж наводиться поділ європейських країн, які зазнали 

переходу їхніх економічних систем від командно-адміністративних до ринкових 

механізмів. Зокрема, виділено такі чотири субрегіони: Західний субрегіон (країни 

Балтії, країни “Вишеградської групи” та Словенія), Східний субрегіон (Білорусь, 
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Молдова та Україна), Південний субрегіон (Албанія, країни колишньої Югославії 

(без Словенії), Румунія та Болгарія) й Південно-Кавказький субрегіон 

(Азербайджан, Вірменія та Грузія) (UN-Habitat, 2013). Важливо наголосити, що 

європейську частину Росії не було віднесено до жодного з щойно перелічених 

субрегіонів. Однак, наприклад, у своєму дослідженні задоволеності проживання у 

великих житлових масивах пізнього соціалізму Herfert et al. (2013) відносили до 

пост-соціалістичних (cities of ex-state-socialist) міст ЦСЄ російське місто Санкт-

Петербург та такі міста, як Лейпциг (Німеччина), Будапешт (Угорщина), Вільнюс 

(Литва), Софія (Болгарія), тобто до пост-соціалістичних міст ЦСЄ були прирівняні й 

пост-радянські міста ЦСЄ (включаючи місто європейської частини Росії).  

Підсумовуючи, можна сказати, що, з одного боку, у науковій літературі немає 

єдиної класифікації пост-комуністичних, пост-соціалістичних та пост-радянських 

міст ЦСЄ за географічною локалізацією, адже деякі дослідники можуть відносити до 

пост-соціалістичних міст ЦСЄ різні міста в залежності від цілі та контекстуального 

виміру дослідження. Теж саме стосується й самого регіону ЦСЄ, який може 

трактуватись по-різному з точки зору географічного включення/виключення певних 

країн, а інколи навіть і деяких субрегіонів. З іншого боку, існують різні підходи до 

тлумачення понять пост-комуністичне місто, пост-соціалістичне місто та пост-

радянське місто, що безумовно залежить від контекстуальності та характеру 

дослідження. Вживання поняття “пост-комуністичні міста” описує міста, які 

знаходяться у стані пост-комуністичних трансформацій після падіння 

комуністичних режимів в Європі (якщо розглядати європейський контекстуальний 

вимір). Водночас, пост-комуністичні міста включають в себе дві групи міст – пост-

соціалістичні міста та пост-радянські міста.  

Обережно узагальнюючи, світ пост-комуністичних міст можна поділити на 

пост-комуністичні міста Європи (I-a) та інші (неєвропейські) пост-комуністичні 

міста (I-b) – рис. 1.1. На перехресті цих двох (суб-)світів “знаходяться” пост-

радянські міста, які об’єднують в собі два типи міст: (II-a) пост-радянські міста 

європейської частини колишнього Радянського Союзу; (II-b) інші (неєвропейські, 

тобто азійські) пост-радянські міста. Таким чином, (суб-)світ європейських пост-
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комуністичних міст включає в себе пост-соціалістичні міста ЦСЄ та пост-радянські 

міста європейської частини колишнього Радянського Союзу (див. рис. 1.1). Що 

стосується останніх, ця група міст теж не є однорідною, адже складається з: 1) пост-

радянських міст ЦСЄ (напр., Київ, Вільнюс, Мінськ, Санкт-Петербург, Таллінн, 

Рига, Кишинів) – відповідно до субрегіонального поділу ЦСЄ (Hamilton et al., 2005); 

2) інших пост-радянських міст європейської частини колишнього Радянського 

Союзу (напр., Тбілісі, Єреван, Баку). До того ж, усі пост-радянські міста ЦСЄ 

відносяться до пост-соціалістичних міст ЦСЄ (тобто, пост-соціалістичної Європи) 

(Hamilton et al., 2005; Kubeš, 2013), проте не всі пост-соціалістичні міста ЦСЄ 

(Софія, Прага, Скоп’є, Бухарест та міста колишньої НДР тощо) є пост-радянськими 

містами ЦСЄ. Виходячи із вищеописаної генералізованої схеми світу пост-

комуністичних міст, пост-радянські міста України “знаходяться” на перетині пост-

соціалістичних міст ЦСЄ й пост-радянських міст європейської частини колишнього 

Радянського Союзу (див. рис. 1.1), тобто українські міста є водночас пост-

радянськими й певною мірою пост-соціалістичними, а на макромасштабному рівні – 

пост-комуністичними. 

Описана генеральна схема поділу світу пост-комуністичних міст є скоріше 

проміжним, аніж кінцевим результатом. На перспективу, географічне охоплення 

полюсу європейських пост-комуністичних міст залишатиметься відносно 

“стабільним”, натомість полюс неєвропейських пост-комуністичних міст може бути 

доволі “динамічним” й зазнавати реорганізації свого географічного охоплення. 

Виключення пост-радянських міст Південного Кавказу із списку пост-

соціалістичних міст ЦСЄ й включення до цього списку міст європейської частини 

Росії є умовним. Адже, як показав літературний огляд, дослідники по-різному 

“дівайдизують” пост-соціалістичні міста та країни. Однак, у випадку українських 

пост-радянських/пост-соціалістичних міст, їхнє місце у цій схемі цілком відповідає 

дійсності з огляду на досвід пост-комуністичних міських трансформацій й загальний 

геополітичний вектор.  
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Рис. 1.1. Пост-радянські міста у світі пост-комуністичних міст 

та місце міст України 

(побудовано автором) 
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Спільні та відмінні риси пост-соціалістичних метрополісів. Перш, ніж 

говорити про спільні/відмінні риси пост-соціалістичних міст, варто звернути увагу 

на те, що й саме поняття “пост-соціалістичний” має багато трактувань, які 

змінювались по мірі (роз-)фокусування дослідницької уваги протягом пост-

комуністичного періоду. Як підкреслив Tosics (2019), “З плином часу, починаючи з 

1990 року, стає все важче знайти публікації, орієнтовані виключно на пост-

соціалістичні міста – хоча дебати щодо цієї категорії міст ще далекі від 

завершення”. Проаналізувавши літературу щодо дискусії про моделі та майбутнє 

пост-соціалістичних міст, Tosics (2019) резюмує про шість суттєво відмінних 

поглядів на пост-соціалістичні міста та країни, й базуючись на них, він наголошує, 

що тема “пост-соціалістичне місто” ще далеко не закрита: 

1. Деякі аналітики стверджують, що ця категорія припинила своє існування.  

2. Деякі інші вчені висловлюють сумніви, чи можна взагалі закрити аналіз 

цього питання. Зокрема, Hirt et al. (2016) зазначають, що “термін “пост-

соціалістичне місто” відображає прикру відсутність далекоглядної уяви. Як і 

інші терміни, які починаються з “пост-”, цей термін означає, що ми знаємо, що 

сталося в минулому (в даному випадку – соціалізм), і ми також знаємо, що 

минуле – справді минуле. Але цей термін нічого не говорить про майбутнє, 

ніби майбутнє не заслуговує на назву. Можливо, ми не знали майбутнього, 

щоб назвати його в 1989/1991 роках, але тепер майбутнє стало сьогоденням. 

Невже теперішнє все ще не заслуговує на власну назву?”(Hirt et al., 2016, p. 

501) 

3. Існують деякі спроби віднайти “майбутнє” пост-соціалістичних міст у 

мейнстрімній літературі про капіталістичні міста. 

4. На думку Sýkora & Bouzarovski (2012), пост-соціалістичні міста зазнають 

множинних трансформацій (multiple transformations), і деякі з них ще не 

завершені: “пост-комуністичні міста є предметом дії трьох аспектів пост-

комуністичного переходу: інституційних трансформацій; трансформацій 

соціальних практик; та трансформацій міського простору. У той час як 

формальна перебудова інституційного ландшафту в багатьох колишніх 
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комуністичних країнах наразі в основному завершена, соціальні практики та 

структури все ще зберігають деякі соціалістичні риси, а значна частина пост-

комуністичних міст демонструють типово соціалістичний міський характер. 

Таким чином, […] посткомуністичні міста все ще є містами перехідного 

періоду [як до цього стверджується в Sýkora (2000)]” (Sýkora & 

Bouzarovski, 2012, p. 53).  

5. Є аналітики, які прогнозують виживання “пост-соціалістичної” категорії 

міст/країн через появу нових розколів усередині ЄС. 

6. І наостанок, існують погляди, які аналогічним чином передбачають 

виживання “пост-соціалістичної” категорії країн, але значною мірою завдяки 

їх останнім політичним подіям. 

Окрім того, важливим аспектом розуміння концепту “пост-соціалістичне 

місто” є те, що у науковій літературі про пост-соціалістичні міста можна 

спостерігати різні підходи до використання даного концепту (Ferenčuhová, 2016, 

p. 516): по-перше, ряд дослідників використовували прикметник “пост-

соціалістичний” як просте посилання на певну географічну територію та/або 

історичний контекст колишньої соціалістичної країни, у якій було розташоване 

місто, яке вони вивчали; по-друге, інші дослідники використовували цю категорію, 

маючи на увазі вплив конкретних економічних і політичних змін у колишніх 

соціалістичних країнах на міські структури та міське життя в Європі та Азії – ці 

спроби з’ясувати зв’язок між політичними та соціальними змінами та міськими 

трансформаціями надали концепції пост-соціалістичного міста більшого 

пояснювального значення; по-третє, деякі вчені ретельно розглядали різні значення 

пост-соціалізму, щоб зрозуміти специфіку пост-соціалістичного міського досвіду. 

Загалом, пост-соціалістичні країни й міста мають багато спільних та відмінних 

рис, що пов’язано із різними факторами розвитку цих міст і країн у досоціалістичну, 

соціалістичну та пост-соціалістичну епоху. Загальні відмінності між пост-

соціалістичними містами є такими (Musil, 2005): 
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- міський і регіональний розвиток та політика у окремих колишніх 

соціалістичних країнах різнились між собою (Musil, 2005), що по-різному 

вплинуло на міський простір.  

- Різний комуністичний спадок/слід в міських структурах пост-

соціалістичних країн через різну тривалість комуністичного правління та 

різні ідеологічні трактування міст. У цьому плані слід особливо підкреслити 

різницю між СРСР та “новими” соціалістичними країнами (утворились 

після Другої світової війни) (Musil, 2005). 

- Більший вплив соціалізму у новостворених радянських містах, аніж у містах 

країн, які стали соціалістичними після Другої світової війни (Musil, 2005). 

Що стосується останнього, то необхідно підкреслити принципову різницю між 

новоствореними радянськими містами, радянізованими містами з капіталістичним 

минулим та містами новоутворених соціалістичних країн Європи, які зазнали 

“пролетарізації”. 

Як наголошує Musil (1993), чотири десятиліття – це відносно малий період у 

історії міст, але комуністичні режими суттєво повпливали на внутрішньоміську 

структуру центральноєвропейських міст, зокрема, він виділяє такі найважливіші 

фактори “соціалізації” (“socialisation”) міст (Musil, 1993, p. 900–901): 

▪ Скасування ринку землі та запровадження фіксованих цін на землю. 

Розташування в межах міського простору стало, з точки зору користувача 

(фірми, підприємства, офісу) або потенційного інвестора чи забудовника, 

майже нерелевантною економічною змінною. 

▪ Перерозподіл наявної житлової площі шляхом поділу великих житлових 

одиниць вищого та середнього класу (будинків і квартир) на два-три 

помешкання. 

▪ Запровадження правових норм, які дозволяли місцевим органам влади 

регулювати житлову систему – напр., контроль обміну квартир, купівлі 

будинків, суборенди тощо. 

▪ Націоналізація роздрібного бізнесу, торгівлі та послуг, ресторанів та ін., з 

політикою концентрації малих приміщень у більших. Ці великі приміщення, 
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у свою чергу, були зосереджені в запланованих субцентрах і центрах. Така 

політика ґрунтувалася на ідеї економії на масштабі. 

▪ Загальний наголос на пріоритет громадських інтересів і цілей громади. 

Для порівняння, міста колишнього СРСР знаходились під впливом 

комуністичної ідеології близько семи десятиліть, що докорінно вплинуло на їхню 

внутрішньоміську структуру. Також, окремий випадок становлять новостворені 

радянські міста, серед яких майже всі мали містоформуючу базу релевантну лише 

для екстенсивної командно-планової економічної системи СРСР. Основними 

принципами планування міста в радянській Росії, що, на мою думку, можна 

екстраполювати й на інші міста СРСР, були (Parkins, 1953 cited in Musil, 2005): (1) 

обмеження розміру та зростання міст; (2) планове будівництво та обслуговування 

міст; (3) усунення відмінностей між містом і селом; (4) повне планування 

індивідуальних проєктів; (5) суперблоки (квартали) як базова планувальна одиниця 

міста; (6) програма комунального обслуговування; (7) індивідуальний підхід до 

кожного міста; (8) врахування національних традицій в архітектурі та 

містобудування, наголос на “соціальному реалізмі” в архітектурі; (9) місто як 

“живий організм”; (10) пріоритет для житлової сфери та використання стандартних 

проєктів для житлових проєктів. За словами Musil (2005), дані принципи в дещо 

модифікованому вигляді використовувалися і в інших соціалістичних країнах, але 

не всі ці принципи використовувались на практиці в повній мірі або й зовсім 

провалились (наприклад, 1 та 9).  

Не дивлячись на зазначені відмінності, після падіння комуністичних режимів 

спостерігались схожі фактори соціально-просторових та соціально-економічних 

змін у пост-комуністичних містах (Musil, 2005): приватизація та реституція 

власності, відновлення земельного ринку, деіндустріалізація міст, зростаюча 

присутність іноземних інвесторів як у промисловості, так і у сфері послуг, 

послідовна комодифікація житла, включаючи дерегуляцію орендної плати, 

зростаюча різниця в доходах, послаблення системи держави суспільного добробуту 

та систем міського громадського транспорту, децентралізація міських органів влади, 

більше уваги приділяється до якості навколишнього середовища, певна лібералізація 
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імміграційної політики, індивідуалізація цінностей і зростання плюралізму стилів 

життя. 

Ще однією спільною рисою пост-соціалістичних міст є їхнє перебування у 

процесі пост-комуністичного переходу, що трансформує саме значення міського 

простору у колишніх соціалістичних містах (табл. 1.1). В результаті цього 

відбувається “десоціалізація/дерадянізація” міських просторів й вони все більше 

нагадують, хоча і фрагментарно, обличчя капіталістичних міст. 

 

Таблиця 1.1. Тенденції зміни значення міського простору  

у пост-соціалістичному метрополісі за Golubchikov (2017, p. 274) 

 

Соціалістичне місто Пост-соціалістичне місто 

• Планування • Ринки 

• Місто як суспільний договір • Місто як машина росту 

• Споживча вартість • Мінова вартість Обмінні цінності 

• Загальність • Відгородженість 

• Індивідуальні заслуги • Приватне багатство 

• Комплементарність • Конкуренція 

• Місто як частина виробництва • Місто як частина споживання 

• Просторове вирівнювання • Центр-периферія 

• Міська ієрархія • Нерівномірний розвиток 

• Соціальна рівність • Соціальні поділи 

 

Така гомогенізація можлива за рахунок того, що “[пост-комуністичний] 

перехід є геоідеологічною доктриною планетарного охоплення, яка робить не лише 

Східну Європу, але й увесь світ ідеологічно більш одновимірним – шляхом 

нейтралізації державного соціалізму та дозволу глобального тріумфу 

неоліберального капіталізму” (Golubchikov, 2017, p. 267). 

Таким чином, між пост-соціалістичними містами (в т.ч. метрополісами) різних 

екс-комуністичних країн є багато спільного та відмінного. До того ж, пост-

соціалістичні міста можуть різнитись як між країнами, так і в межах країн та їхніх 

регіонів. Основною спільною рисою пост-соціалістичних метрополісів є їхнє 
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перебування у процесі множинного пост-комуністичного переходу, що є типовою 

траєкторією руху від комуністичного минулого даної категорії міст. Загалом, пост-

комуністичний перехід супроводжується цілком спільними факторами соціально-

просторових та соціально-економічних змін, таких як деіндустріалізація, 

терціарізація, маркетизація, глобалізація, доместикація неолібералізму, 

комодифікація, дерегуляція, приватизація тощо. Основними відмінними рисами 

пост-соціалістичних метрополісів є різні прояви “схожих факторів” пост-

комуністичних соціально-просторових та соціально-економічних змін у міському 

просторі через різну тривалість правління комуністичних режимів, різні історичні 

шляхи розвитку окремих країн та їхніх метрополісів до комунізму, різне економіко-

географічне й геополітичне положення міст та країн, відмінність ідеологічних 

підходів до міст й різний комуністичний спадок у окремих країнах колишнього 

соцтабору.  

Особливо, ці відмінності прослідковуються між пост-соціалістичними та пост-

радянськими метрополісами, але, водночас, деякі пост-радянські метрополіси 

Європи більше схожі на пост-соціалістичні метрополіси Європи, тому ця група міст 

заслуговує на об’єднану категорію “пост-соціалістичні міста ЦСЄ”. До даної 

категорії міст можна включити і пост-радянські метрополіси України, які, образно 

висловлюючись, розвиваються за обабічною траєкторією пост-соціалістичних міст 

Європи (як результат глобалізації, світового тріумфу неолібералізму та певного 

соціалістичного спадку через колишню політику “радянізації” міського життя цих 

міст) та пост-радянських міст (як результат тривалого перебування міст під 

радянським правлінням та сильним впливом радянського спадку на 

внутрішньоміські морфологічні та соціально-просторові структури, які ніби 

консервують певні радянські патерни міського розвитку і міського функціонування). 

На сьогоднішній день, в українських містах під впливом пост-комуністичних 

трансформацій формується нова мозаїка капіталістичного міста, з усіма його 

позитивними та негативними рисами. 
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1.2. Концептуалізація міських та внутрішньоміських 

соціально-просторових трансформацій 

 

З 1989 року у світі розпочався парад відмови соціалістичних країн 

Центральної та Східної Європи від комуністичної ідеології та принципів планової 

економіки. Ці події ознаменували початок пост-комуністичного переходу, який мав 

на меті лібералізацію суспільства та адаптацію економічної системи пост-

соціалістичної держави до ринкових умов капіталізму. 

Однак, процеси трансформації в різних країнах відрізнялись, що частково 

пояснювалося наявністю різних форм комуністичної спадщини. У той час як в 

деяких країнах повернення до капіталізму розглядалося як повернення до чогось 

“попереднього” або до колишньої організації економіки, для інших країн соцтабору, 

таких як країни колишнього Радянського Союзу, цей перехід був хаотичним зі 

спонтанними трансформаціями. Як вже зазначалось вище, ключові відмінності між 

пост-соціалістичними трансформаціями в країнах колишнього СРСР та в колишніх 

“нових” соціалістичних країнах (утворених після Другої світової війни) зумовлені 

різною міського та регіонального розвитку й відмінними ідеологічними підходами 

до міст за соціалізму, а також різною тривалістю перебування суспільства під 

комуністичним режимом тощо (див. докладніше Musil, 2005). Також, ще до початку 

пост-комуністичних трансформацій спостерігались значні відмінності між певними 

комуністичними державами щодо їхньої житлової політики та міського планування 

(Sailer-Fliege, 1999).  

Натомість, Burneika (2008) вказує на те, що “Усі пост-комуністичні країни [...] 

пережили досить схожий соціальний та економічний розвиток протягом пост-

радянського періоду, що пов’язано з їхніми досить схожими соціальними, 

економічними та політичними умовами розвитку протягом перехідного періоду. 

Звісно, строки і масштаб змін були відмінними, але загалом процеси були 

однаковими, а загальні економічні результати були досить подібними. З іншого 

боку, географічний контекст цих процесів був різним, тому можна було очікувати 

різних просторових результатів на регіональному та локальному рівнях. Різні 
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просторові структури суспільств та економік, відмінності соціокультурної 

спадщини, різне географічне розташування та інші фактори спричинили різні 

просторові наслідки подібних процесів у різних країнах і, звичайно, у різних містах” 

(Burneika, 2008, p. 14). 

До того ж, усі пост-соціалістичні міста зазнали або продовжують зазнавати 

процесів пов’язаних з пост-комуністичним переходом або пост-комуністичними 

трансформаціями, що є, мабуть, найголовнішою їхньою спільною рисою. Зокрема, 

Sykora (2015) зазначає, що: “Міські ландшафти [пост-соціалістичних міст], 

сформовані за соціалізму, адаптуються і перебудовуються до нових умов, 

зумовлених політичним, економічним та культурним переходом до капіталізму” 

(Sykora, 2015, p. 610). На думку ж Kinossian (2017), “[пост-комуністичний] 

перехідний період призвів до різних результатів: одні країни досягли успіху, тоді як 

інші “застрягли” в перехідному періоді, переживаючи мікс старих і нових 

інституцій, просторових умов і культурних норм. Різноманітність політичних 

ситуацій і урядових механізмів збігається з просторовими трансформаціями, що 

породжують велику різноманітність просторово-інституційних форматів, 

характерних для пост-комуністичного міста”.  

Окрім того, Golubchikov (2017) вважає, що “пост-соціалістичний перехід 

можна розглядати як неминучий примус, який, хоча й виник на регуляторному рівні, 

трансформував життя та обставини в усіх містах – незалежно від попередніх 

ситуацій чи прагнень у цих містах. Впровадження ринкової економіки призвело до 

потоку нових міських процесів, які швидко змінювали функції та морфологію міст, і 

це особливо помітно у швидких темпах комодифікації міського простору. Але ще 

більш фундаментально те, що привласнення колишнього соціалістичного 

суспільства капіталізмом змінило сам сенс існування міста. Замість того, щоб бути 

засобом для просторового вирівнювання та перерозподілу, для цілеспрямованої 

еволюції до “справедливого та егалітарного суспільства”, пост-соціалістичне місто 

стало розділеним і поділеним досвідом – із зростаючою соціальною та економічною 

нерівністю та поляризацією як на міжміському, так і на внутрішньоміському 

масштабах” (Golubchikov, 2017, p. 278). 
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Таким чином, усі пост-соціалістичні міста ЦСЄ (в т.ч. українські міста – див. 

рис. 1.1) знаходяться на різних (а інколи й на однакових) етапах пост-комуністичних 

трансформацій, при цьому, існують певні міждержавні, міжрегіональні, міжміські та 

внутрішньоміські відмінності у результатах одних і тих самих соціально-

просторових процесів пов’язаних із пост-комуністичним переходом, що пов’язано із 

різним ступенем комуністичного спадку та дещо відмінних залежностей від 

попереднього (“path-dependence”) соціально-економічного розвитку міст та регіонів. 

Водночас, як підкреслює Musil (2005), “після 1989 року відмінності між містами 

країн колишнього радянського блоку зростають. Особливо поглиблюються 

відмінності між містами колишнього Радянського Союзу та містами 

центральноєвропейських постсоціалістичних країн”. Не дивлячись на такі 

відмінності, пост-соціалістичні міста ЦСЄ проходять схожий набір пост-

комуністичних трансформацій, які призводять як до позитивних, так і до негативних 

результатів (табл. 1.2), тому їхні траєкторії в цьому плані, ймовірно, збігаються із 

траєкторіями пост-радянських міст країн ЦСЄ, з певним часовим лагом щодо 

останніх.  

Наприклад, типовий для пост-комуністичних метрополісів ЦСЄ процес 

субурбанізації має певні відмінності для пост-соціалістичних та пост-радянських 

метрополісів країн ЦСЄ. Показовим є часовий лаг щодо стадії субурбанізації у 

розвитку столичних пост-соціалістичних функціональних урборегіонів (ФУР): 

стадія субурбанізації у Братиславському ФУР (Словаччина) почалась ще у 1996 

(дослідницький період охоплював 1991-2012 рр., а сама стадія субурбанізації 

ідентифікована у 1996-2012 рр. – Novotný, 2016) , у той час, як у Київському ФУР 

(Україна) – стадія субурбанізації (і то відносної) розпочалась лише у 2010-х роках 

(дослідницький період охоплював 2002-2016 рр.) – Havryliuk et al., 2021, хоча звісно 

ці два дослідження трохи відрізняються з методологічної точки зору, але 

спираються на спільну концептуальну рамку. 
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Таблиця 1.2. Пост-соціалістичні міські трансформації у містах ЦСЄ  

за Stanilov (2007a, p. 9) 

 

Позитивні риси Негативні риси 

МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ 

o відновлення права приватної власності 

o відновлення ринків нерухомості 

o децентралізація влади 

o зростання підприємництва 

o більша роль участі громадськості та НУО 

o відмова від планування 

o відсутність інституційної координації 

o недостатнє фінансування 

o скорочення надання державних послуг 

o погане виконання законів і нормативних актів 

МІСЬКІ ПАТЕРНИ 

o розпад моноцентричної моделі 

o диверсифікація монофункціональних зон 

o ревіталізація деяких міських районів 

o редевелопмент браунфілдних ділянок 

o вдосконалення будівельних стандартів 

o хаотичні моделі розвитку 

o неконтрольоване просторове розростання 

передмістя 

o знелюднення міських центрів 

o занепад соціалістичних житлових масивів 

o закинуті промислові території 

o сплеск незаконного будівництва 

МІСЬКІ ВПЛИВИ 

o збільшення індивідуальних стандартів і 

можливостей вибору 

o збільшення частки власників житла 

o диверсифікація ринкового вибору 

o збільшення купівельних можливостей 

o збільшення особистої мобільності 

o зниження рівня життя населення 

o втрата відкритого простору 

o скорочення надання державних послуг 

o приватизація державного майна 

o збільшення заторів, шумове забруднення та 

забруднення повітря 

o витрати на неконтрольоване просторове 

розростання 

o соціальна стратифікація 
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Загалом є два головні концепти, які описують моделі пост-комуністичного 

переходу – концепт “множинних пост-комуністичних трансформацій” (“multiple 

post-communist transformations”) (Sýkora & Bouzarovski, 2012) та концепт 

“гетерополізації” (“heteropolitanization”) (Gentile et al., 2012). У двох словах, основна 

відмінність між ними полягає в тому, що перший концепт має подвійну 

контекстуальну рамку (перша рамка – пост-комуністичний контекст, друга рамка – 

пост-комуністичні країни ЦСЄ), натомість другий концепт враховує 

контекстуальний вимір соціалістичних, пост-соціалістичних та капіталістичних міст 

без чіткої географічної прив’язки до країн ЦСЄ. Фактично, процес гетерополізації 

описує трансформацію від соціалістичного до капіталістичного міста, але, водночас, 

гетерополізація описує досвід трансформації капіталістичних міст – із класичного 

фордиського міста (що певною мірою схоже на соціалістичне місто) до пост-

фордиського (пост-модерного/пост-індустріального) міста. 

Концепт “гетерополізації”. Gentile et al. (2012, p. 191) стверджують, що у 

донині триваючих процесах пост-комуністичних трансформацій панівною 

тенденцією є процес гетерополізації (рис. 1.2, рис. 1.3), в межах якого пост-

комуністичні міста розвиваються за траєкторію від ідеалізованого гомополісу до 

ідеалізованого гетерополісу (рис. 1.2). Гетерополіс, як атрактор процесу 

гетерополізації, являє собою ідеалізоване, соціально-економічно, культурно та 

просторово неоднорідне місто з високим рівнем комплексності свого розвитку. 

Натомість, гомополіс – це його повна ідеалізована протилежність, тобто однорідне 

місто. Також, автори наголошують, що дихотомія “гомополіс-гетерополіс” 

відрізняється від класичної дихотомії “соціалістичне місто-капіталістичне місто”. 

Остання, будується на ідеологічних, політичних та економічних відмінності, а 

перша, в свою чергу, ґрунтується на відмінності соціальних та просторових структур 

(незалежно від типу економічної системи). Зауважимо, що гомополіс є типовим 

ідеалізованим містом для країн колишнього соцтабору, але, в теорії, не обмежується 

лише ними1.  

 
1 Як стверджують самі автори концепту “гомополізація-гетерополізація”, “Чистокровне соціалістичне місто може 

бути лише гомополісом, але гомополіс не обов’язково має бути соціалістичним” (Gentile et al., 2012: p. 293). В якості 

прикладу капіталістичного гомополісу, автори наводять бельгійські шахтарські містечка – такі як Шарлеруа 
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Рис. 1.2. Концептуальна вісь гомополіс-гетерополіс. 

(розроблено автором за Gentile et al., 2012, p. 292) 

 

 

Рис. 1.3. Модель процесу гетерополізація  

у пост-комуністичних центрально-східноєвропейських містах 

(побудовано автором за Gentile et al., 2012, p. 295) 

 

 
(Charleroi) або Льєж (Liège) – в яких була відносно проста та гомогенна структура, яка слугувала інтересам приватних 

промисловців. 

 

Гомополіс 

(Homopolis) 

 

Гетерополіс 

(Heteropolis) 

Гомополізація 

(Homopolitanization) 

Гетерополізація 

(Heteropolitanization) 
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Загалом, двигуном гетерополізації є креативність, конективність/зв’язність, як 

здатність підключатись до мереж транснаціональних та трансміських потоків 

людей, товарів, капіталу та інформації, та конкурентоспроможність (3К: 

креативність, конективність, конкурентоспроможність) (рис. 1.3), які поєднуючись 

(переплітаючись) призводять до зростання просторової складності та 

мультивимірності міст (Gentile et al., 2012, p. 292–293). 

У контексті тривалого соціалістичного розвитку центрально-

східноєвропейських міст, намагання побудови утопічного соцміста або міста 

соціалістичної мрії було атрактором процесу гомополізації. Зокрема, до стратегії 

гомополізації в комуністичних режимах можна віднести егалітаризм й колективні 

цінності, стандартизоване житлове будівництво та уніфіковані принципи міського 

планування, адміністративний розподіл житла тощо, а такі явища як архітектурний 

модернізм та (мікро)районна одиниця планування виникли в результаті глобальних 

впливів, які прискіпливо відфільтровувались крізь щит ізольованих/автаркічних 

режимів (Там само, p. 293). 

Таким чином, поточна гетерополізація пост-комуністичних метрополісів 

пов’язана із трансформацією гомогенізованих соціально-просторових структур 

соціалістичного минулого в ускладнені й все більш багатовимірні соціально-

просторові структури. В пост-комуністичному контексті, процес гетерополізації – 

результат хитросплетіння поточних глобальних та локальних впливів, а також 

впливів різноаспектної й фрагментованої комуністичної спадщини (наприклад, 

планувальна структура міст, значна частка стандартизованого житла у міському 

житловому фонді, мікс міських та сільських ландшафтів, обширні індустріальні 

простори (промзони), соціальний мікс в великих житлових масивах/районах тощо). 

На сьогоднішній день, все в більшій мірі ускладнюються і без того гетерогенні 

соціально-економічні та просторові структури європейських пост-комуністичних 

міст, зокрема, через їхню відкритість до глобальних економічних, соціальних, 

культурних та політичних впливів, які більше не фільтруються крізь ідеологічний 

щит автаркічних комуністичних режимів (Там само, p. 295). При цьому, 

гетерополізуючись ці міста відрізняються між собою за ступенем ускладненості та 

багатовимірності соціально-просторових структур.  
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Концепт “множинних пост-комуністичних трансформацій”. Як 

стверджують автори концепту “множинних пост-комуністичних трансформацій”, 

“відхід від спадщини комуністичного минулого був здійснений через множинну 

трансформаційну динаміку інституційних, соціальних і міських переходів. […] [При 

цьому, сама] природа міської реструктуризації в посткомуністичних країнах має 

спільну логіку” (Sýkora & Bouzarovski, 2012, p. 44). 

Короткий опис їхнього підходу до концептуалізації пост-комуністичних 

трансформацій є таким. Міста кожної пост-комуністичної держави ЦСЄ проходять 

через пост-комуністичний перехід. Міський досвід результатів переходу є 

багатогранним і різноманітним як у різних посткомуністичних країнах, так і в містах 

однієї країни, що обумовлено місцевими специфічними умовами. Тим не менш, їх 

всіх об’єднує спільний невпинний рух від комуністичного минулого. Як правило, на 

цьому шляху від комуністичного минулого країни та їхні міста проходять через три 

виміри пост-комуністичного переходу, які різняться за тривалістю: 

короткостроковий період інституційної реконфігурації (Перехід I), 

середньостроковий період реоконфігурації соціальної організації та соціальних 

практик (Перехід II), довгостроковий період реконфігурації міського ландшафту 

(Перехід III).  

Відповідно ці три пост-комуністичні переходи характеризуються множинними 

пост-комуністичними інституційними, соціальними та міськими трансформаціями 

(рис. 1.4). Таким чином, Sýkora & Bouzarovski (2012) стверджують, що пост-

комуністичні міста все ще знаходяться під впливом пост-комуністичного переходу 

(post-communist transition), особливо щодо “незавершених” соціальних та міських 

трансформацій на фоні формального завершення інституційних трансформацій 

(завершення базових інституційних реформ для переходу від комунізму до 

капіталізму). Така незавершеність пост-комуністичного міського переходу потребує 

спеціального фокусу міських досліджень. 
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Рис. 1.4. Множинні поетапні пост-комуністичні трансформації 

(побудовано автором за Sýkora & Bouzarovski, 2012, p. 46) 

 

Спектр пост-комуністичних трансформацій міських ландшафтів. Пост-

комуністичні трансформації міських ландшафтів мають два масштабних виміри: на 

рівні міських систем розселення та на (внутрішньо)міському рівні. 

Пост-комуністичні трансформації на рівні міських систем розселення. 

Досліджуючи досвід пост-соціалістичних трансформацій міських систем розселення 

у колишніх соціалістичних центрально-східноєвропейських країнах, Musil (2005) 

підсумував такі основні зміни: (1) Припинення планової політики урбанізації та 

регіональної політики перерозподілу призвело до посилення процесів поляризації; 

(2) Столичні та найбільші міста розвиваються швидше, ніж у соціалістичному 

минулому. Навпаки, середні та малі міста й містечка стикаються зі спаданням 

чисельності населення, а деякі з них – економічного та політичного становища; (3) 

Кінець регіональної та міської політики перерозподілу, пов’язаної зі зростаючою 

політичною децентралізацією, означає, що міста більше, ніж у минулому, залежать 
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від свого внутрішнього економічного та соціального потенціалу, від своєї 

економічної бази та якості своїх місцевих органів влади; (4) Столиці та деякі інші 

великі міста зростають завдяки їхнім функціям воріт, зростаючим міжнародним 

контактам і завдяки своїй функції місць зустрічей; (5) Подальша доля середніх і 

малих міст стає ненадійною і все більше залежить від їхнього розташування, 

доступу до головних автомагістралей, аеропортів тощо; (6) Найважчим стало 

становище великих промислових агломерацій, економічною базою яких є “стара 

промисловість” або гірничодобувна промисловість, як-от польська Верхньосілезька 

агломерація; (7) Складним стало і становище міст і містечок у деяких периферійних 

регіонах, як наприклад південний схід Польщі, північний схід Угорщини чи схід 

Словаччини, а також малих містечок у так званих внутрішніх периферіях Чехії; (8) 

Про важливість географічних факторів свідчить той факт, що міста, розташовані в 

західних частинах пост-соціалістичних країн і на основних транспортних шляхах до 

Західної Європи, ростуть швидше, ніж аналогічні міста у східних регіонах. 

Також, порівнюючи результати відносно нещодавнього тестування моделі 

диференціальної урбанізації в Україні із кейсами інших країн було виявлено, що 

патерн недиференціальної урбанізації був ідентифікований і в іншій пост-

комуністичній країні. Так, у колишній Естонській РСР у 1990-2000 рр. (як і в 

Україні у 1992-2002 рр. – Гаврилюк, 2021), спостерігався патерн недиференціальної 

урбанізації, що пов’язаний із пост-радянським перехідним періодом (Tammaru, 

2003). Також, після початку військової агресії з боку Росії, ще з 2014 року, на 

території України фіксується кризовий патерн недиференціальної урбанізації 

(Гаврилюк, 2021). Таким чином, приклад України та Естонії свідчить про певну 

схожість траєкторій розвитку міської системи розселення у цих пост-соціалістичних 

країнах ЦСЄ протягом пост-комуністичного переходу. 

Окрім того, ще однією спільною для розвитку міських систем розселення 

колишніх соціалістичних країн є процес “згасання” міст (“shrinking” cities) 

(Stryjakiewicz, 2022). Під терміном “згасаючі” міста зазвичай розуміють міста, що 

втратили значну кількість своїх мешканців за певний проміжок часу (Bernt, 2019). 

Наприклад, регіонополісна мережа України (тобто мережа регіональних ядер 



 

48 

соціально-економічного розвитку країни) характеризується превалюванням процесу 

“згасання” регіонополісів. Фактично, більше половини регіонополісів України є 

згасаючими2, що суттєво впливає на траєкторії розвитку регіонів (табл. 1.3 – за 1989-

2021 рр. дані наведені без урахування АР Крим та м. Севастополь через відсутність 

даних за 2014-2021 рр.).  

 

Таблиця 1.3. Зміни чисельності населення у регіонополісах України 

протягом 1989–2014 рр. та 1989–2021 рр., за Гаврилюк (2022) 

 

Розмір регіонополісів  

(за переписом 1989 року) 

Всі 

регіонополіси 

Зміни чисельності наявного населення 

регіонополісів 

Згасаючі 

(< -0,15 % 

щорічно) 

Стабільні 

(від -0,15 % до 

+0,15 % 

щорічно) 

Зростаючі 

(> +0,15 % 

щорічно) 

n % n % n % n % 

1989–2014 роки 

Великий (500+ тис. осіб) 10 32 8 80,0 1 10,0 1 10,0 

Середній (250-500 тис. 

осіб) 
13 42 7 53,8 6 46,2 0 – 

Малі (до 250 тис. осіб) 8 26 1 12,5 2 25,0 5 62,5 

Загалом (n) 31 100 16  9  6  

Загалом (%) 100  51,6  29,0  19,4  

1989–2021 роки 

Великий (500+ тис. осіб) 10 34 9 90,0 0 – 1 10,0 

Середній (250-500 тис. 

осіб) 
11 38 8 72,7 3 27,3 0 – 

Малі (до 250 тис. осіб) 8 28 1 12,5 2 25,0 5 62,5 

Загалом (n) 29 100 18  5  6  

Загалом (%) 100  62,1  17,2  20,7  

 

Масштабне згасання регіонополісів, що є флагманами регіоналізації та ядрами 

соціально-економічного потенціалу українських регіонів, протягом пост-

комуністичного періоду відбулось через нашарування суспільно-політичних криз – 

потрясіння із-за переходу від командно-адміністративної до ринкової економіки, 

глибока економічна криза 1990-х, демографічна криза, Світова економічна криза 

(2008-2010), військово-політична криза через військову агресію Росії, пандемія 

 
2 Згасаючі (зміна чисельності населення < -0,15 % щорічно); стабільні (від -0,15 % до +0,15 % щорічно); зростаючі (> 

+0,15 % щорічно) – критерії за Wolff & Wiechmann (2018). 
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COVID-19 й пов’язані з нею соціально-економічні негаразди. Як правило, процес 

“згасання” регіонополісів притаманний великим та середнім регіонополісам. 

Вочевидь, такий патерн пов’язаний з уже вичерпаним демографічним потенціалом 

високоурбанізованих регіонів та процесом деіндустріалізації (Гаврилюк, 2022).  

Пост-комуністичні трансформації на міському та внутрішньоміському рівні. 

Пост-комуністичні трансформації в містах ЦСЄ знаходяться на різних фазах, проте 

це все ж таки спільний відхід цих міст від класичної моделі соціалістичного міста 

під впливом специфічного набору трансформаційних процесів (табл. 1.4). Таким 

чином, відбувається гетерополізація пост-соціалістичних міст – як результат 

ускладнення гомогенних патернів успадкованих від соціалізму – й їхнє поступове 

перетворення у міста капіталістичного типу. Зокрема, як зазначає Musil (2005), 

“Соціалістичні міста, особливо “нові міста”, багато в чому відрізнялися від міст 

капіталістичних країн (слабкі центри, слабка соціальна інфраструктура, відсутність 

субурбанізації, менша соціальна сегрегація), але міські системи (міжміський вимір) 

соціалістичних країн не дуже відрізнялися від систем капіталістичних країн”. Таким 

чином, протягом пост-комуністичного переходу основною ареною трансформацій 

став внутрішньоміський, а не міжміський вимір, хоча останній теж зазнав 

трансформації під впливом глобалізації та євроінтеграційних процесів. 

Зауважимо, що Sailer-Fliege (1999) не описує повного спектру пост-

соціалістичних трансформацій, однак, на мою думку, табл. 1.4 дає можливість 

екстраполювати досвід трансформації центрально-східноєвропейських міст до 

досвіду пост-соціалістичних міст ЦСЄ (в т.ч. пост-радянських міст України). Окрім 

того, узагальнені трансформації пост-соціалістичного міста (див. табл. 1.4) 

описують період першої декади пост-комуністичного переходу, хоча й певною 

мірою деякі трансформаційні процеси ще й досі залишаються актуальними 

(особливо, враховуючи часовий лаг в пост-комуністичних трансформаціях між 

містами колишніх соціалістичних та радянських країн ЦСЄ). Проаналізувати табл. 

1.4, її було модифіковано, доповнено й узагальнено до поточних трансформаційних 

процесів, що відбуваються у пост-соціалістичних метрополісах ЦСЄ (див. табл. 1.5).  
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Таблиця 1.4. Центрально-східноєвропейське місто: модель соціалістичного міста та 

трансформаційна модель пост-соціалістичного міста за Sailer-Fliege (1999) 

 

Модель соціалістичного міста Модель пост-соціалістичного міста 
Ідеологічний рівень 

• Егалітарне суспільство, територіальне вирівнювання 

умов життя 

• Панування комуністичної партії  

• Міста як місця швидкої модернізації  

• Централізована планова економіка, пріоритет надається 

“продуктивному” економічному розвитку 

• Пріоритет надається державній власності 

• Економічний “ефект масштабу”, ефективність 

агломерації (ресурси / інфраструктура) 

• Застаріла досоціалістична “капіталістична” міська 

структура  

• Житло як соціальна послуга 

• Приватний внесок у будівництво житла / збільшення 

доходів від неформальної економіки 

• Стратифіковане суспільство за ефективністю 

• Багатопартійність 

• Ринкова економіка (неоліберальні підходи) 

• Пріоритет надається приватній власності 

• Житло як товар 

Загальні принципи / урядові заходи 

• Міське планування як частина централізованого та 

регіонального планування 

• Державна власність / тотальний контроль над засобами 

виробництва / міськими землями / приватним ринком 

оренди 

• Економічна діяльність базується на великих 

підприємствах, дуже обмежений приватний сектор 

• Пріоритет надається державному житловому 

будівництву, маленьким стандартизованим квартирам, 

концепту мікрорайону 

• Державний розподіл / контроль житла (меритократія / 

соціальна потреба) 

• Низька оренда, права квазівласності для орендарів 

• Відсутність / незначні інвестиції в старий житловий 

фонд 

• Субсидії на будівництво приватного житла 

• Відновлення місцевого самоуправління / міського 

планування  

• Деіндустріалізація, розквіт третинного сектора, 

збільшення прямих іноземних інвестицій 

• Різке зростання соціальної нерівності 

• Повернення земельної ренти (досоціалістична / 

соціалістична) 

• Приватизація / реституція підприємств / землі / житла 

• Відмова від державного житлового будівництва, 

пріоритет надається субсидіюванню житла у приватній 

власності 

• Зменшення прав орендаря, підвищення вартості житла 

• Сприяння приватному / соціально орендованому житлу, 

житловим субсидіям 

Соціалістичне / соціалізоване місто Пост-соціалістичне місто 

• Компактне місто, відносно гомогенні функціональні 

зони, відсутність субурбанізації 

• Центр міста: третинні та житлові функції 

• Невеликі ареали третинних функцій 

• Великі / гігантські промислові зони, обширні зелені 

простори 

• Зменшення / занепад старого житлового фонду, 

невикористовуваних територій “старого міста” 

• Багатоповерхові житлові масиви (часто з поганою 

інфраструктурою / сферою послуг) 

• Формальні та неформальні ринкові процеси у міському 

житловому секторі 

• Житлові кооперативи, кондомініуми, житло 

самодопомоги (приватні будинки на одну сім’ю) 

• Компактне місто, трохи менша однорідність 

• Зростання ареалів третинних функцій, розширення 

ЦДР, спеціалізація та децентралізація 

• Обширний промисловий занепад, нові промислові зони 

на околицях міст 

• Невеликі магазини, вулична торгівля, неінтегровані 

торгові центри 

• Зменшення житлового будівництва, субурбанізація, 

анклави елітного житла 

• Посилення дефіциту житла, проблеми доступності, 

міграція з міста в сільську місцевість 

• Скорочення / маргіналізація державного сектору оренди 

• Посилення руйнування старого житлового фонду, 

джентрифікація 

• Посилення сегрегації, дестабілізація соціалістичних 

житлових масивів 

Примітка: пунктиром підкреслено: (1) для правої моделі – модифікації / не у всіх державах; (2) 

для лівої моделі – не у всіх державах.  
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Таблиця 1.5. Метрополіси ЦСЄ за соціалізму та пост-соціалізму  

(модифіковано та доповнено автором базуючись на Sailer-Fliege (1999)) 

 

Соціалістичне /  

радянське місто ЦСЄ 
Пост-соціалістичне / пост-радянське місто ЦСЄ 

• Компактне місто, відносно 

гомогенні функціональні зони, 

відсутність субурбанізації 

• Центр міста: третинні та 

житлові функції 

• Невеликі ареали третинних 

функцій 

• Великі / гігантські промислові 

зони, обширні зелені простори 

• Зменшення / занепад старого 

житлового фонду, 

нерозвинутість територій 

“старого міста” 

• Багатоповерхові житлові 

масиви (часто з поганою 

інфраструктурою / послугами) 

• Формальні та неформальні 

ринкові процеси у міському 

житловому секторі 

• Житлові кооперативи, 

кондомініуми, житло 

самодопомоги (приватні 

будинки на одну сім’ю) 

• Компактне місто поступово розростається, зростання неоднорідності 

• Обширна терціаризація, розширення ЦДР, комерційна й логістична 

субурбанізація, поява нових нодальних районів обслуговування 

населення в межах міста, зародження альтернативних центрів 

обслуговування населення в субурбії (прото-пост-субурбанізація), 

комодифікація всього, вертикалізація комерційної забудови, 

гомогенізація панорами центрів міст як наслідок глобалізації 

• Деіндустріалізація, нові промислові зони на околицях міст, 

індустріальна субурбанізація як елемент ре-індустріалізації, 

ревіталізація браунфілдів 

• Мережеві магазини, інтегровані торгові центри (моли), зміна 

характеру та часткове згортання вуличної торгівлі 

• Бум житлового будівництва в межах міста та субурбії, житлова 

субурбанізація, анклави елітного житла й поява закритих житлових 

комплексів, йоханесбургізація, вертикалізація житлової забудови, 

“інвесторський урбанізм” як результат одомашнення неолібералізму, 

новозбудована джентрифікація 

• Посилення дефіциту житла, проблеми доступності власного житла 

• Обширна приватизація 

• Посилення руйнування старого житлового фонду, джентрифікація, 

санація старого житлового фонду (утеплення фасаду, ремонт під’їздів) 

• Посилення сегрегації, дестабілізація соціалістичних житлових масивів 

Примітка: пунктиром підкреслено: (1) для правої моделі – модифікації / не у всіх державах; (2) 

для лівої моделі – не у всіх державах 

 

Отже, як показують табл. 1.4 та табл. 1.5, міські та внутрішньоміські 

соціально-просторові патерни зазнали суттєвих трансформацій за три десятиліття 

пост-комуністичного переходу. Наприклад, спектр міських трансформацій в 

метрополісах Україні відповідає спектру міських трансформацій в інших пост-

соціалістичних містах ЦСЄ, проте інколи ці ж самі процеси в залежності від 

ендогенних та екзогенних умов призводять до різних просторових результатів 

(різних ступенів складності міських патернів). Як підкреслює Musil (2005), “В усіх 

постсоціалістичних містах головні зміни зосереджені у двох основних ареалах: у 

центральних частинах міст і в периферійних зонах. Нові будівлі – переважно 

адміністративні, торгові центри та готелі – зводяться в центрі всіх 

постсоціалістичних великих міст”. Натомість, Sýkora (2009) зазначає, що “Більшість 
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міського зростання в пост-соціалістичних містах зосереджена в атрактивних 

районах центру міста, деяких прилеглих вузлах і зонах у “старому місті” [тобто 

середмістя (inner-city)], а також у численних приміських локаціях (in numerous 

suburban locations). […] Міські центри та приміські ареали – з найрадикальнішими 

міськими змінами (the territories with the most radical urban change)” (Sýkora, 2009, p. 

392). 

Зокрема, Sýkora (2009, p. 389) розробив загальну схему патерну інвестиційних-

недоінвестиційних потоків у соціалістичному та пост-соціалістичному місті, яка 

певним чином перегукується зі словами Musil (2005). Трохи згодом, Berki (2014, p. 

328), спираючись на напрацювання Sýkora (2009, p. 389), доповнив дану схему й 

описав її як патерни політико-економічної зацікавленості(пріоритетності) та потоків 

інвестування у соціалістичному та пост-соціалістичному місті, що безумовно 

впливають на перебіг процесів пост-комуністичних міських трансформацій 

(рис. 1.5). Sýkora (2009) описує пост-комуністичні міські трансформації таким 

чином. Спершу, відбулось зростання інвестицій до центру колишнього 

соціалістичного міста (протягом першого десятиліття пост-комуністичного 

переходу), що спричинило комерціалізацію та певне витіснення житлових функцій у 

цій частині міста. Трохи згодом, відбулась децентралізація й інвестиційні потоки 

попрямували не тільки до центру, але й до передмістя пост-соціалістичного міста, 

що призвело до недоінвестування “старого міста”, великих житлових масивів та 

промзон (див. рис. 1.5). Але в той самий час, відбувається регенерація браунфілдів 

та ревіталізація старих частин міста (джентрифікація, створення нових вторинних 

комерційних центрів тощо). З плином часу, субурбанізація (зокрема, житлова, 

комерційна, індустріальна та логістична) стає найдинамічнішим процесом 

трансформації пост-соціалістичного метрополісного регіону (Sýkora, 2009, p. 392).  

Також, в результаті недоінвестування промислового виробництва в межах 

пост-соціалістичних міст та індустріальної субурбанізації відбулась масштабна 

деіндустріалізація, що перетворило міські браунфілди у стагнуючі й деградуючі 

ареали, які поступово зазнають селективної ревіталізації та ре-ідустріалізації. Ба 

більше, на думку Musil (2005), “Деіндустріалізація та реструктуризація 
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промислового виробництва починає перетворювати деякі частини пост-

соціалістичних міст на внутрішні периферії, подібні тенденції спричинені також 

швидким занепадом залізничного транспорту та занепадом будівель і приміщень, 

що належать залізниці. У зв’язку зі стрімким зростанням авіатранспорту поблизу 

аеропортів спостерігаються абсолютно протилежні процеси”.  

Окрім того, Berki (2014) зауважує, що “великомасштабні інвестиції в міську 

ревіталізацію у багатьох випадках не повністю контролювалися або керувалися 

місцевими муніципалітетами, а міжнародним капіталом; тому такі ризикові операції 

зрідка пристосовувалися до вимог місцевих жителів. В результаті так званої 

практики “прожекторної реновації” [“spotlight renovation”] (що торкається лише 

відносно невеликих територій), постсоціалістичні центри міст і райони “старого 

міста”/середмістя [inner city districts] все ще мають вигляд “з двома обличчями” 

[Janus-faced]; молоді та швидко джентифіковані житлові райони створюють разючі 

контрасти зі старіючими, занедбаними міськими кварталами” (Berki, 2014, p. 329). 

Відповідно до рис. 1.5, у сліпій зоні політико-економічної зацікавленості 

(пріоритетності) та потоків інвестування залишились соціалістичні великі житлові 

масиви. Таким чином, великі житлові масиви соціалістичної доби потрапили у так 

зване “море стагнації” через недоінвестування (Sýkora, 2009). До того ж, за словами 

Sýkora (2015), “Зміна житлових вподобань [мешканців пост-соціалістичних міст] 

призвела до того, що багато соціалістичних великих житлових масивів та деякі старі 

досоціалістичні житлові райони розмістились на низхідній спіралі” (Sýkora, 2015, p. 

608). Однак, пост-соціалістичні трансформації великих житлових масивів 

“відбувалися різними темпами, а також різнилися між містами та навіть окремими 

житловими масивами” (Szafrańska, 2015, p. 639). Спільними для пост-соціалістичних 

міст є такі соціально-просторові трансформації великих житлових масивів: старіння 

населення, зростання нерівності серед мешканців за економічним статусом (між 

житловими масивами та всередині них), зменшення частки працездатного населення 

– щодо соціально-демографічної та соціально-економічної структури житлових 

масивів; комерціалізація, збільшення функціональної різноманітності, просторова 

деконцентрація торгівлі та послуг, поява нових публічних просторів для споживання 
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та дозвілля, поява великих площ автомобільних парковок – щодо функціональної 

структури житлових масивів; збільшення розмаїття форм будівель, покращення 

візуального стану будівель, привнесення нових кольорів у існуючі фасади будівель, 

поява нових публічних просторів, покращення розвитку існуючих публічних 

просторів (зменшення пустирів) – щодо морфології і фізіономіки житлових масивів 

(табл. 1.6). 

 

Рис. 1.5. Патерни політико-економічної пріоритетності та потоків інвестування  

у соціалістичному та пост-соціалістичному місті  

(Побудовано й модифіковано автором за Sýkora (2009, p. 389)  

та модифікацією Berki (2014, p. 328) на основі Sýkora (2009, p. 389)) 
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Таблиця 1.6. Основні трансформаційні процеси, що відбуваються у соціально-просторовій структі великих житлових 

масивів у пост-соціалістичних містах, а також частоти їхнього поширення за Szafrańska (2015, p. 640) 

 

Частота поширення 

Процеси в окремих внутрішньоміських структурах 

соціально-демографічна 

та соціально-економічна 

структура жителів 

просторова структура та фізичне розташування 

соціально-

просторова 

структура 

функціональна структура морфологія і фізіономіка 

Загальнопоширені процеси ▪ старіння населення 

▪ зростання нерівності 

серед мешканців за 

економічним статусом 

(між житловими 

масивами та всередині 

них) 

▪ зменшення частки 

працездатного 

населення 

 ▪ комерціалізація 

▪ збільшення 

функціональної 

різноманітності 

▪ просторова 

деконцентрація торгівлі 

та послуг 

▪ поява нових публічних 

просторів для 

споживання та дозвілля 

▪ поява великих площ 

автомобільних парковок 

▪ збільшення розмаїття форм 

забудови  

▪ покращення візуального 

стану будівель, привнесення 

нових кольорів у існуючі 

фасади будівель 

▪ поява нових публічних 

просторів, покращення 

розвитку існуючих 

публічних просторів 

(зменшення пустирів) 

Процеси, які часто поширені / 

відбуваються у більшості 

житлових масивів 

▪ депопуляція 

▪ підтримання відносно 

високого соціального 

статусу мешканців 

▪ сепарація 

▪ сегрегація 

 ▪ інтенсифікація існуючої 

забудови 

Процеси, що поширені у 

меншості житлових масивів 

▪ поляризація вікової 

структури 

▪ студентифікація 

▪ регрес статусу 

 ▪ сакралізація ▪ сакралізація 

Процеси, що відбуваються 

випадково або у невеликих 

частинах житлових масивів (в 

окремих житлових районах) 

▪ покращення соціально-

економічного статусу 

 ▪ погіршення стану 

публічних просторів 

▪ знесення житлових 

будинків 
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Концептуальна рамка досліджень міських та внутрішньоміських 

соціально-просторових трансформацій у пост-соціалістичних метрополісах 

України. Найчастіше дослідники пост-соціалістичних міських студій вивчали пост-

комуністичні міські трансформації в окремих пост-комуністичних державах 

(Tammaru, 2001; Brade et al., 2006) або містах (Sýkora, 1999; Ouředníček & Temelová, 

2009; Krišjāne & Bērziņš, 2014; Špačková et al., 2016a), міжміські чи міжнародні 

порівняння comparisons (Sýkora et al., 2000; Tsenkova & Nedović-Budić, 2006; 

Stanilov, 2007b; Marcińczak et al., 2012), або досліджували різні аспекти таких 

трансформацій – наприклад, задоволеність житлом та районом проживання (Kährik 

et al., 2012; Temelová & Dvořáková, 2012; Špačková et al., 2016b), житлові вподобання 

чи мобільності (Gentile, 2005; Herfert et al., 2013; Leetmaa et al., 2015), великі житлові 

масиви (Kovács & Herfert, 2012; Szafrańska, 2014; Szafrańska, 2015), сегрегація 

(Gentile, 2004; Marcińczak et al., 2013), процеси метрополізації (Borén & Gentile, 

2007; Sýkora & Ouředníček, 2007), міське планування та політику (Sýkora, 2006; 

Büdenbender & Zupan, 2017) тощо. З іншого боку, деякі з них прагнуть 

концептуалізувати чи пояснити феномен постсоціалістичного міста та 

посткомуністичних міських трансформації (Sýkora, 2009; Gentile et al., 2012; Sýkora 

& Bouzarovski, 2012; Sýkora, 2015; Ferenčuhová & Gentile, 2016; Hirt et al., 2016). 

Таким чином, є дуже багато досліджень пост-комуністичних внутрішньоміських 

трансформацій, але як наголошує Sýkora & Bouzarovski (2012), “Поточні знання про 

посткомуністичні міста є дуже нерівномірними” (Sýkora & Bouzarovski, 2012, p. 44). 

На сьогоднішній день, Україна перебуває на периферії виробництва знань про 

пост-соціалістичні міста. Як резюмує Kubeš (2013) у своїй праці “Європейські пост-

соціалістичні міста та їхні ближні хінтерланди у літературі про внутрішньоміську 

географію” (“European post-socialist cities and their near hinterland in intra-urban 

geography literature”), за період з 1990 р. до середини 2012 р. серед літератури по 

внутрішньоміській географії пост-соціалістичних міст Європи не було опубліковано 

жодної статті по українських містах та їхніх хінтерландах у топових світових 

журналах. Тим не менш, у численних пост-соціалістичних внутрішньоміських 

дослідженнях, міські кейси з таких країн, як колишня НДР, Польща, Чехія та 
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Угорщина (пост-соціалістична Центральна Європа), Естонія та Латвія (пост-

соціалістична Балтійська Європа), Болгарія, Румунія, Албанія та Сербія (пост-

соціалістична Південно-Східна Європа), Європейська Росія (пост-соціалістична 

Східна Європа) є домінуючими (Kubeš, 2013, p. 24) 

Трохи згодом, дослідження “Географія досліджень пост-соціалістичних міст: 

бібліометричний підхід” (“Geography of research on post-socialist cities: a bibliometric 

approach”) (Bajerski, 2020) показало, що Україна займає ледь помітні позиції у 

продукуванні знань щодо пост-соціалістичних міст у міжнародних міських дебатах. 

Таким чином, міські кейси з України є досить маргіналізованими в міських дебатах 

про пост-соціалістичні міста та їхні (внутрішньо)міські трансформації. 

Не дивлячись на це, автору відомі деякі з ґрунтовних робіт міських 

досліджень України в таких сферах, як внутрішньоміські просторові трансформації 

(Melnychuk & Khmelnytskyi, 2015; Melnychuk & Kovalchuk, 2015; Dronova & Brunn, 

2018; Gnatiuk & Kryvets, 2018), джентрифікація (Mezentsev et al., 2019), 

субурбанізація (Mezentsev et al., 2012; Gnatiuk, 2017; Підгрушний et al., 2020; 

Havryliuk et al., 2021; Gnatiuk et al., 2021), метрополізації (Денисенко, 2012), процеси 

трансформації браунфілдів (Підгрушний & Бикова, 2019), процеси трансформації 

публічних просторів (Мезенцев & Мезенцева, 2017), житлова сфера (Kyj & Pal, 

2002; Durmanov, 2010; Petrova et al., 2013; Gentile, 2015a; Gentile, 2015b), 

формування і трансформація пост-соціалістичної міської ідентичності (Melnychuk & 

Gnatiuk, 2019) та інші (див. Gentile & Marcińczak, 2012; Mezentsev & Klyujko, 2013; 

Мезенцев & Гаврилюк, 2015; Brunn et al., 2021), а також не менш важливі 

порівняння українських міських кейсів з іноземними міськими кейсами (Аль-

Хамарнех et al., 2013; Smigiel et al., 2020). Однак, вищезазначеної літератури 

недостатньо для розуміння пост-комуністичних соціально-просторових 

трансформацій та соціальних змін у міському ландшафті України, особливо щодо 

поточних соціально-просторових внутрішньоміських патернів у метрополісах 

України (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів й тимчасово окупований Донецьк). 

Підсумовуючи, у сучасних міських дискурсах щодо пост-соціалістичних міст є 

недовивченість українського досвіду та контексту, що пов’язано з різними 
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причинами (напр., слабке фінансування науки, ізольованість досліджень від 

сучасних концептуальних рамок, описовість замість концептуалізації/теоретизації, 

тощо). Розуміючи цю проблему, автор вирішив дослідити метрополіси України в 

таких основних концептуальних рамках, як “пост-соціалістичне місто”, “пост-

соціалістичні міські трансформації”, “гетерополізація”, “міста на лінії 

геополітичного розлому” (з огляду на сучасну роль міського середовища у 

суспільно-просторових та політико-культурних змінах в Україні) та інші релевантні 

концепти. Також, варто зазначити, що вибір даних концептуальних рамок 

зумовлений в першу чергу тим, що не дивлячись на тривалий період пост-

комуністичних трансформацій в українських пост-соціалістичних містах, вони ще 

далекі від завершення, адже активні фази трансформацій в багатьох містах країни 

лише розпочинаються (Мезенцев & Денисенко, 2018, с. 23). Тому, вивчення 

сучасних (внутрішньо)міських патернів є надзвичайно важливим для ведення 

ефективної (внутрішньо)міської політики й покращення добробуту міських жителів.  

Не зважаючи на актуально обрану концептуальну рамку дисертаційного 

дослідження, варто зазначити, що концепт “пост-соціалістичного міста”, концепт 

“множинного” пост-комуністичного переходу, концепт “гетерополізації” й інші 

зазнають критики, але, безумовно, в цьому й є їхня цінність. Так, наприклад, я 

вважаю, що концепт “множинних” пост-комуністичних трансформацій (Sýkora & 

Bouzarovski, 2012) є важливим для розуміння поточних і майбутніх траєкторій пост-

радянських міських трансформацій у містах України й їх порівнянь із патернами 

інших пост-соціалістичних країн. Водночас, зрозуміло, що їхня концепція має свої 

недоліки й каменем спотикання є питання про важливість контекстуального виміру 

міських трансформацій, адже кожне місто – унікальне. З іншого боку, всі пост-

комуністичні міста об’єднує їхній шлях від комуністичного минулого та державного 

соціалізму. Також, я поділяю думку Kinossian (2021) про те, що “[пост-

комуністичний] перехід породив різноманітні соціально-просторові результати; їх 

вивчення може допомогти перевірити теорії в різних політичних та 

інституціональних контекстах. У цьому сенсі, оригінальний внесок у розвиток 

[міської] теорії не обов’язково повинен бути радикальною альтернативою існуючим 
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теоріям; натомість він може включати коригування, заперечення, критичну оцінку 

або творче застосування теорій (західних чи вітчизняних) у незахідному контексті”. 

Ба більше, Golubchikov (2017) акцентує на тому, що “Хоча дослідження пост-

соціалістичних міст уже зробили значний внесок [в міську теорію], ще багато чого 

потребує з’ясування, наскільки пост-соціалістичний міський простір був полем 

інтенсивної та часто жорстокої битви – за ідеї, повноваження, соціальні, економічні 

та політичні практики, ідентичності, символізм, розуміння та значення; виявити 

присвоєння міського простору за допомогою різних механізмів – приватизація та 

комодифікація, інвестиції та недоінвестування, насильство та нав’язування 

стандартів, опір та стійкість, заперечення, опитування та переговори, розташування, 

переїзд та вимушене переміщення, ексклюзія та сегрегація, нових репрезентацій 

простору та нових просторів репрезентації; розкрити в цих швидких і складних 

процесах різних агентів – державу, ринки та людей – у їхньому різному втіленні, 

організації та персоніфікації” (Golubchikov, 2017, p. 272–273). 

Усвідомлюючи обширність зазначеної проблематики, автор вирішив 

зосередитись на трьох ключових фокусах внутрішньоміських соціально-

просторових трансформаціях в українських метрополісах. 

Перший дослідницький фокус – вивчення внутрішньоміських патернів 

розвитку житлової сфери у пост-соціалістичних метрополісах України 

використовуючи кейс колишнього радянського закритого міста, Дніпро(петровськ), 

враховуючи вплив радянського спадку на сучасні патерни. 

Другий дослідницький фокус – виявлення поточних соціально-просторових 

особливостей розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у метрополісах 

України (до початку повномасштабної російсько-української війни), адже вимушене 

переміщення до контрольованих урядом України метрополісів певним чином 

трансформує соціальний міський ландшафт. 

Третій дослідницький фокус – встановлення сучасних патернів ідентичностей 

містян у “нових” геополітичних реаліях для компаративного кейсу Харкова та 

Дніпра (у міжфазовий період російсько-української війни, тобто до 24 лютого 2022 

року), щоб зрозуміти як суспільно-політичні трансформації в Україні відбиваються 
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на внутрішньоміських соціальних процесах (зокрема, ідентичності міських 

мешканців). 

 

1.3. Методика урбогеографічного дослідження 

соціально-просторових змін в містах України 

 

З огляду на різні просторові рівні територіальної організації життєдіяльності 

суспільства, міста в суспільно-географічних дослідженнях слід розглядати (Топчієв, 

2005, с. 265):  

- у складі більш загальних (охоплюючих) соціально-економічних систем чи 

господарських комплексів як їхні елементи чи складові;  

- як цілісні виокремлені об’єкти суспільно-географічних, більш вузько – 

геоурбаністичних досліджень;  

- як складні динамічні системні утворення, що мають свою будову 

(структуру) та внутрішньо диференційовані соціоекономічні функції; в 

цьому разі досліджують внутрішні відмінності міського середовища, 

розселення населення, розміщення господарської діяльності, аналізують 

планувальну структуру міста та його земельно-господарський устрій.  

Також, на думку Топчієва (2005), науки, які фокусуються на вивченні міст, 

мають розглядати їх як динамічні системи (Топчієв, 2005, с. 265). Окрім того, 

вивчення сучасних внутрішньоміських патернів соціально-просторових 

трансформацій потребує міждисциплінарного підходу, оскільки необхідне глибинне 

розуміння пост-комуністичних трансформаційних процесів. 

Таким чином, у даному дисертаційному дослідженні методологічну базу 

складають такі підходи. 

Географічний підхід, який є ключовим підходом для будь-яких 

урбогеографічних досліджень. Суть даного підходу полягає в тому, що перед будь-

яким урбогеографічним дослідженням є дві обов'язкові вимоги (Нємець & Нємець, 

2014, с. 37–38): (1) комплексність дослідження; (2) розгляд об’єкту дослідження у 

просторовому аспекті. 
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Системний підхід або принцип системності допомагає нам розглядати 

міський простір на різних ієрархічних рівнях. При цьому, міське середовище 

діалектично єдне за змістом і формою та зумовлене людською діяльністю. 

Функціонування міського простору обумовлене відповідною структурою – 

системою суспільно-географічних зв’язків між компонентами, яка охоплює всі 

внутрішні та зовнішні процеси, а також їхні взаємозв’язки, пояснює ці процеси і 

зв’язки, забезпечує можливість прогнозування, планування, конструювання і 

управління цими процесами (Пістун, 1996, с. 21). 

Історичний підхід дозволяє досліджувати місто або міський ландшафт, які 

складаються з географічних об’єктів, з точки зору історичному розвитку, що 

узгоджується сучасною хорологічною парадигмою географії. Суть історичного 

підходу полягає у тому, що всі явища і події у міському середовищі розглядаються 

як процеси – у часі і просторі. Це дозволяє виявляти дію чинників у часі і об’єкт 

дослідження у міському просторі представляється не як часовий зріз процесу у 

фіксований момент часу, а як виділена фаза процесу, відносно якої відома 

передісторія, а також можна передбачити можливий варіант розвитку у 

майбутньому (Нємець & Нємець, 2014, с. 66). 

Методика проведення урбогеографічного дослідження внутрішньоміських 

патернів соціально-просторових трансформацій в Україні включає чотири етапи: 

1. Концептуальний етап. 

2. Польовий етап. 

3. Аналітико-статистичний етап. 

4. Аналітико-синтетичний етап. 

Концептуальний етап передбачає формування концептуальної рамки 

дослідження, визначення об’єктно-предметного фокусу та цілей дисертаційної 

роботи, пошук арсеналу методів для вивчення внутрішньоміських патернів 

соціально-просторових трансформацій в Україні на засадах географічного, 

системного та історичного підходів. Дослідницькими питаннями на цьому етапі є 

такі: що таке “пост-соціалізм”, “пост-комуністичне місто”, “пост-соціалістичне 

місто”, “пост-радянське місто”, “пост-комуністичний перехід”, “пост-комуністичні 
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трансформації”, “(внутрішньо)міські пост-комуністичні трансформації”, 

“задоволеність районом проживання”, “міста на лінії геополітичного розлому” 

тощо? 

Основним на даному етапі дослідження є вивчення фахової релевантної 

літератури щодо пост-комуністичних міст та вируючих у них трансформаційних 

процесів, щоб сформувати теоретичне підґрунтя дисертаційного дослідження й 

сформулювати гіпотези в рамках сучасних міських дебатів. 

Польовий етап має за мету безпосереднє “занурення” вченого у середовище 

об'єктно-предметного поля дослідження для кращого усвідомлення сучасних 

процесів пост-комуністичних (внутрішньо)міських трансформацій. 

Цей етап передбачає відвідування пост-соціалістичних міст, які водночас, є 

містами на лінії геополітичного розлому (Одеса, Харків, Дніпро, Маріуполь, 

Краматорськ). Протягом польового етапу відбувається наукове спостереження, 

неформальні бесіди з місцевими жителями й фотофіксація сучасних процесів 

міських трансформацій. 

Окремою складовою даного етапу стало архівне дослідження селективних 

рішень міськвиконкому м. Дніпропетровськ щодо розподілу житла у 1950, 1960, 

1970 та 1979 роках. Це архівне дослідження проводилось з використанням процесу 

анонімізації персональних даних отримувачів житла.  

Аналітико-статистичний етап полягає у пошуку відповідей на 

дослідницькі запитання згідно з зазначеними цілями дисертаційного дослідження, 

формуванні й підготовці остаточних баз даних та наборів методів для перевірки 

дослідницьких гіпотез (табл. 1.7). Всього сформульовано десять наукових гіпотез, 

які допомагають краще зрозуміти сучасні “множинні” пост-комуністичні соціально-

просторові трансформації у метрополісах України. 

Джерельна база дисертаційного дослідження складається із офіційної 

державної статистики, результатів соціологічних опитувань (як тих, що знаходяться 

у відкритому доступі, так і тих, що знаходяться у закритому доступі), оцифрованих 

й систематизованих архівних матеріалів, спостережень зібраних під час польового 
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етапу, публічно доступна статистична інформація ринку нерухомості метрополісів 

України, транскрибовані матеріали глибинних напіструктурованих інтерв’ю. 

Зокрема, глибинні напівструктуровані інтерв’ю базуються на методі “снігової 

кулі” й проводилися за двома різними напрямками дослідження. Перший 

напрямок – проведення глибинних інтерв'ю з метою одержання якісної інформації 

щодо особливостей розподілу житла у радянському закритому місті (м. 

Дніпро(петровськ), Україна). Другий напрямок – проведення глибинних інтерв'ю з 

метою отримання якісної інформації щодо особливостей проживання й становища 

міських ВПО (тобто тих ВПО, що проживають в українських містах) у певних 

метрополісах України після подій 2014 року. Також, варто зазначити, що перед 

початком інтерв'ю, інформант мав змогу обрати мову інтерв'ювання.  

Аналітико-синтетичний етап передбачає спростування чи підтвердження 

наукових гіпотез базуючись на наявній джерельній базі за допомогою сформованого 

арсеналу методів – аналіз релевантної літератури, аналіз архівних документів, аналіз 

транскрибованих глибинних інтерв’ю за певними тематичними блоками, методи 

базової статистики (методи описової статистики та кореляційний аналіз), методи 

багатовимірного статистичного аналізу (факторний аналіз, кластерний аналіз), 

метод біноміальної (бінарної) логістичної регресії, індексний метод, метод зваженої 

вибірки, а також картографічний метод для побудови картосхем та карт 

(див. табл. 1.7). 

Після використання описаних методів, на основі отриманих результатів 

формуються відповіді на дослідницькі запитання й синтезуються остаточні висновки 

щодо сучасних внутрішньоміських патернів соціально-просторових трансформацій 

у метрополісах України, в т.ч. описуються їхні особливості та суспільні виклики, що 

пов’язані з цими трансформаціями. 
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Таблиця 1.7. Детальний опис аналітико-статистичного етапу за структурними складовими дисертаційного дослідження 

 

№ 

п/п 
Назва підрозділу Дослідницькі цілі Гіпотези Дані Методи 

Перший дослідницький фокус (РОЗДІЛ 2): 

Внутрішньоміські патерни розвитку житлової сфери у пост-соціалістичних метрополісах 

2.1. Просторово-часові 

особливості соціальної 

нерівності у сфері 

розподілу житла за 

радянської доби – кейс 

радянського 

Дніпропетровська 

Ідентифікувати патерни 

розподілу житла у 

радянському закритому 

місті на прикладі 

радянського 

Дніпропетровська 

Гіпотеза 2.1: процес адміністративного 

розподілу житла в радянському 

Дніпропетровську мав суттєву соціальну 

нерівність; 

Гіпотеза 2.2 (ефект закритого 

метрополісу): статус Дніпропетровська 

як високопріоритетного закритого 

метрополісу сприяв посиленню 

соціальної нерівності у сфері розподілу 

житла за радянської доби 

- Архівні матеріали 

зібрані під час 

польового етапу; 

- Матеріали 

глибинних інтерв’ю 

- Аналіз 

релевантної 

літератури; 

- Метод аналізу 

архівних матеріалів 

(історичний 

метод); 

- Глибинні інтерв'ю 

2.2. Внутрішньоміські патерни 

задоволеності районом 

проживання у пост-

соціалістичних 

метрополісах – кейс Дніпра 

Виявити внутрішньоміські 

патерни задоволеності 

районом проживання у пост-

соціалістичних 

метрополісах на прикладі 

Дніпра 

Гіпотеза 2.3: фактори радянського 

спадку (“радянський” фактор) відіграють 

важливу роль у формуванні сучасних 

патернів задоволеності районом 

проживання; 

Гіпотеза 2.4: відносно висока 

задоволеність районом проживання у 

Дніпрі спостерігається серед мешканців 

житлових районів із великими 

радянськими житловими масивами (які 

успадкували свою житлову 

привабливість і престиж від радянської 

ери) 

- Результати 

соціологічного 

опитування у м. 

Дніпро, 2018 р.; 

- Спостереження 

зібрані під час 

польового етапу 

- Описова 

статистика; 

- Індексний метод; 

- Факторний аналіз; 

- Картографічний 

метод 

Другий дослідницький фокус (РОЗДІЛ 3): 

Соціально-просторові особливості розміщення внутрішньо переміщених осіб у метрополісах України 

3.1. Внутрішньоміські патерни 

територіального розподілу 

ВПО в українських 

метрополісах 

Ідентифікувати 

внутрішньоміські патерни 

територіального розподілу 

ВПО в українських 

метрополісах 

Гіпотеза 3.1 (ефект бідного житлового 

району): чим нижчий рівень 

комфортності міського району – тим 

вище ймовірність просторової 

концентрації/локалізації ВПО; 

- Державна офіційна 

статистика; 

- Результати 

опитування у 

метрополісах 

- Описова 

статистика; 

- Індексний метод; 

- Кореляційний 

аналіз; 
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3.2. Соціально-економічне 

становище міських 

українських ВПО та їхні 

поведінкові стратегії в 

нових геополітичних та 

життєвих умовах 

Проаналізувати 

соціально-економічне 

становище міських 

українських ВПО та їхні 

поведінкові стратегії в 

нових геополітичних та 

життєвих умовах 

Гіпотеза 3.2 (ефект високої вартості 

житла): чим вища вартість житла в 

межах міського району, тим менша 

ймовірність концентрації/локалізації 

ВПО; 

Гіпотеза 3.3 (ефект сегрегації): у 

метрополісах України спостерігається 

суттєва просторова ізоляція 

(анклавізація) ВПО 

України, 2019 р.; 

- Відкрита 

статистична 

інформація щодо 

вартості житла у 

метрополісах 

України; 

- Матеріали 

глибинних інтерв'ю 

- Кластерний 

аналіз; 

- Картографічний 

метод; 

- Глибинні інтерв'ю 

Третій дослідницький фокус (РОЗДІЛ 4): 

Патерни ідентичностей мешканців українських метрополісів у нових геополітичних реаліях 

4.1. Визначення ролі 

радянської ідентичності у 

формуванні сучасних 

геополітичних орієнтацій 

населення – 

компаративний кейс 

Харкова та Дніпра 

Визначити роль радянської 

ідентичності у формуванні 

сучасних геополітичних 

орієнтацій населення – 

компаративний кейс 

Харкова та Дніпра 

Гіпотеза 4.1: очікується, що носії 

радянської ідентичності в Харкові та 

Дніпрі будуть старшими, 

малоосвіченими, тісно переплетеними з 

російською ідентичністю та тими, хто 

вірять у радянські міфи про історичне 

минуле; 

Гіпотеза 4.2: ті, хто почувається 

радянським, мають антиєвроатлантичну 

геополітичну орієнтацію 

- Спостереження 

зібрані під час 

польового етапу; 

- Результати 

опитування у 

Харкові та Дніпрі, 

2018 р. 

 

- Метод зваженої 

вибірки; 

- Біноміальна 

логістична регресія 

4.2. Особливості зміни етно-

національних 

ідентичностей мешканців 

українських метрополісів – 

компаративний кейс 

Харкова та Дніпра 

Проаналізувати особливості 

зміни етно-національних 

ідентичностей мешканців 

українських метрополісів – 

компаративний кейс 

Харкова та Дніпра 

Гіпотеза 4.3: радянська ідентичність 

послабилася в Харкові та Дніпрі після 

Революції Гідності та відбулася помітна 

дерадянізація на фоні мобілізації 

європейської та української 

ідентичностей 

- Результати 

опитування у 

Харкові та Дніпрі, 

2018 р. 

- Описова 

статистика; 

- Метод зваженої 

вибірки 
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Висновки до Розділу 1 

 

1. Пост-радянські міста – міста, що знаходяться у процесах пост-радянських 

трансформацій; тимчасовий феномен, що з часом трансформується у певних тип 

міста. Найімовірніше, у капіталістичний тип міста або тип, що наближений до 

капіталістичного міста. Яким би не було пост-пост-радянське місто у майбутньому, 

воно все одно матиме глобалізоване обличчя капіталістичного міста, адже на думку 

Kubeš (2013, p. 21), “сучасні тенденції глобалізації певною мірою стають подібними 

в усіх містах світу”. 

2. Спираючись на ідею “світу пост-комуністичних міст”, українські міста 

“знаходяться” між пост-соціалістичними містами ЦСЄ й пост-радянськими містами 

європейської частини колишнього СРСР. Таким чином, базуючись на досвіді пост-

комуністичних міських трансформацій та загальному геополітичному вектору, 

українські міста є, з одного боку, пост-радянськими містами, а з іншого – пост-

соціалістичними містами ЦСЄ. 

3. Існують різні підходи до трактування концепту “пост-соціалістичне місто” в 

залежності від цілей та контекстуального виміру дослідження. Головним чином, 

відмінними рисами пост-соціалістичних міст є їхній різний досвід ідеологічного 

тлумачення міст та відповідної міської і регіональної політики, різна тривалість 

перебування міст під комуністичним правлінням у колишніх “нових” та “старих” 

соціалістичних країнах Європи, що призвело до різного впливу соціалістичного 

спадку на міські просторові патерни. Основними спільними рисами пост-

соціалістичних метрополісів ЦСЄ є їхній рух від соціалістичного минулого, певна 

спільність просторових проявів комуністичного спадку (як результат політики 

радянізації міст колишніх “нових” соціалістичних країн Європи), схожість факторів 

соціально-просторових і соціально-економічних змін у пост-соціалітичних містах 

(приватизація, відновлення ринку землі, деіндустріалізація, комодифікація тощо). 

До того ж, ще однією спільною рисою пост-соціалістичних метрополісів ЦСЄ є їхнє 

перебування у процесах пост-комуністичного переходу й гетерополізації, що 
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трансформує міський простір цієї категорії міст та ускладнює й диверсифікує їхню 

структуру. 

4. Пост-соціалістичні міста ЦСЄ (в т.ч. українські міста) розвиваються під 

впливом глобалізації, усюдисущого неолібералізму й наявного соціалістичного 

спадку. Як результат, в українських містах відбуваються процеси “множинних” 

пост-комуністичних трансформацій, які формують нову мозаїку капіталістичного 

українського міста, з усіма його позитивними та негативними рисами. До 

позитивних рис можна віднести – ринок житла, диверсифікація економічної бази 

міста тощо; в свою чергу, до негативних – хаотична й подекуди незаконна забудова 

міста, закинутість браунфілдів, зростання соціальної нерівності тощо. 

5. На сьогоднішній день, в українських метрополісах існує широкий спектр 

внутрішньоміських соціально-економічних трансформацій. З огляду на це, у даному 

дисертаційному дослідженні було виокремлено три дослідницьких фокуси: (1) 

вивчення внутрішньоміських патернів розвитку житлової сфери у пост-

соціалістичних метрополісах України, щоб врахувати вплив радянського спадку на 

сучасні патерни розвитку житлової сфери; (2) виявлення поточних соціально-

просторових особливостей розміщення ВПО в українських метрополісах (до 

початку повномасштабної російсько-української війни), адже вимушене 

переміщення певним чином трансформує міський соціальний простір; (3) 

встановлення сучасних патернів ідентичностей містян у “нових” геополітичних 

реалія для компаративного кейсу Харкова та Дніпра (у міжфазовий період 

російсько-української війни, тобто до 24 лютого 2022 року), щоб зрозуміти як 

суспільно-політичні трансформації в Україні відображаються на внутрішньоміських 

соціальних процесах (зокрема, ідентичності міських жителів). 

6. Урбогеографічне дослідження сучасних внутрішньоміських патернів 

соціально-просторових трансформацій у метрополісах України найліпше 

здійснювати з позицій географічного підходу, який включає в себе комплексність 

дослідження та розгляд об’єкту дослідження у просторовому аспекті, а також 

системного та історичного підходів, адже пост-соціалістичні міста – складні 

динамічні системи. Методика урбогеографічного дослідження внутрішньоміських 
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патернів соціально просторових трансформацій в українських метрополісах 

передбачає чотири етапи: концептуальний, польовий, аналітико-статистичний та 

аналітико-синтетичний етапи. Концептуальний етап полягає у визначені основних 

понять, об’єктно-предметного поля та цілей дисертаційної роботи; окресленні 

концептуальних рамок й пошуку методичного арсеналу (відповідно до зазначених 

наукових підходів) дисертаційного дослідження. Польовий етап передбачає 

проведення польових досліджень процесів соціально-просторових трансформацій в 

українських метрополісах. Аналітико-статистичний етап має за мету підготовку 

різноаспектних наборів даних та методів для відповіді на дослідницькі запитання. 

Аналітико-синтетичний етап полягає у перевірці висунутих автором гіпотез, на 

основі релевантної літератури, та написання комплексних висновків щодо основних 

фокусів дисертаційного дослідження, які можуть слугувати орієнтирами для 

розбудови сталого розвитку українських міст. 
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РОЗДІЛ 2 

ВНУТРІШНЬОМІСЬКІ ПАТЕРНИ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВОЇ СФЕРИ 

У ПОСТ-СОЦІАЛІСТИЧНИХ МЕТРОПОЛІСАХ 

 

Якщо говорити про основних фактори, що найбільше вплинули й певною 

мірою продовжують впливати на розвиток пост-соціалістичних міст, то їх можна 

звести до трьох – соціалістичний спадок, глобалізація та пост-комуністичних 

перехід, що створив різноманітні політико-інституційні рамки для міського 

розвитку у різних пост-комуністичних країнах. 

Тому, перш, ніж досліджувати внутрішньоміські патерни розвитку житлової 

сфери у пост-соціалістичному метрополісі варто звернути увагу на соціалістичний 

спадок, який формувався тривалий проміжок часу й наразі “консервує” певні 

внутрішньоміські структури. Наприклад, Kubeš (2013, p. 27) зазначає, що “Великі 

панельні житлові масиви були і залишаються важливою міською структурою, 

створеною в епоху соціалізму. Навіть зараз близько половини населення пост-

соціалістичних міст зазвичай проживає в них (особливо в Чехії, Словаччині, 

Польщі, Балтійському регіоні, російських і українських промислових містах). 

Потрібна реконструкція та ревіталізація (зокрема, пом’якшення “сірості” та 

одноманітності)”. 

Усвідомлюючи важливість успадкованих соціалістичних структур в 

українських містах, автором було прийнято рішення дослідити розподіл житла за 

радянської доби на прикладі радянського Дніпропетровська (зараз – Дніпро), адже 

саме тоді закладалось основне підґрунтя соціально-просторової структури житлових 

районів, таких як соціальна гетерогенність та житлова нерівність мешканців, 

забезпеченість базою міською інфраструктурою тощо. 

 

2.1. Просторово-часові особливості соціальної нерівності у сфері розподілу 

житла за радянської доби – кейс радянського Дніпропетровська 

 

“Усі тварини рівні, але деякі тварини рівніші за інших” 

– цитата з “Колгосп тварин” Джорджа Орвелла 
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Постановка проблеми. Дослідження соціальної нерівності у розподілі житла 

та житлової нерівності в умовах комунізму – з одного боку, а також вивчення, 

насамперед в останні десятиліття, впливу соціалістичного розподілу житла на 

сучасні патерни житлової нерівності у пост-комуністичних містах – з іншого боку, є 

часто порушуваним дискурсивним питанням у дослідницькій літературі, особливо 

при вивченні країн колишнього Радянського Союзу та інших країн колишнього 

комуністичного блоку, для яких, після післявоєнної радянізації, СРСР був взірцем 

ведення соціальної, економічної, міської та житлової політики (напр., Szelenyi, 1978; 

Morton, 1980; Nechemias, 1981; Bodnár & Böröcz, 1998; Zhou & Suhomlinova, 2001; 

Tosics, 2012; Gentile & Sjöberg, 2013; Gentile & Marcińczak, 2014; Kalyukin & Kohl, 

2020). 

Ідеологічно, основною метою радянської системи розподілу житла (між 

іншим, як і в інших комуністичних країнах) було забезпечення окремого житла для 

кожної родини “будівників комунізму” та вирівнювання соціальних і регіональних 

відмінностей у житлових умовах. Однак, на практиці все було інакше, що 

засвідчується багатьма дослідженнями. Зокрема, дослідники підтверджують 

наявність житлової нерівності при розподілі житла у комуністичних режимах – яка 

часто залежала від статусу міста та соціального статусу отримувача житла – хоча 

міра цієї нерівності відрізняється як від країни до країни, так і від міста до міста в 

межах однієї країни (напр., Szelenyi, 1983; Morton, 1984a; Morton, 1984b; Alexeev, 

1988; Becker et al., 2012).  

На думку Frost (2018, p. 5), “соціалістичний досвід урбанізації мав мало 

спільного з соціалістичною ідеологією. Соціалістична практика спотворювала 

соціалістичні ідеї, зокрема ідею соціально-економічної рівності. Таким чином, 

замість надання всім “рівних” можливостей у географічному просторі країни, міста 

були перетворені на ідеологічний інструмент централізованої планової економіки” 

(Frost, 2018, p. 5). Таким чином, за словами Musil (2005), колишні соціалістичні 

країни та їхні міста зіштовхнулись із одвічним питанням всіх диференційованих 

суспільств – “як розподілити дефіцитні міські ресурси та блага, тобто хто житиме в 

екологічно та територіально кращих частинах міст, хто потрапить до кращих частин 

житлового фонду, хто буде користуватися кращою технічною та соціальною 

міською інфраструктурою[?]”. 
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Коротко кажучи, у дослідженнях житлової нерівності в умовах державного 

соціалізму можна виокремити такі три головних тематичних аспекти.  

Перші два аспекти – дослідження житлової нерівності у (1) соціалістичних 

(Hegedüs & Tosics, 1983; Morton, 1984b; Dangschat & Blasius, 1987; Musil, 1987; 

Colton, 1995; Kulu & Tammaru, 2003; Ruoppila, 2004; Gentile & Sjöberg, 2013; Archer, 

2016) та (2) пост-соціалістичних містах, де у випадку останніх, як демонструють 

численні емпіричні дослідження, житлова нерівність була результатом соціальної 

нерівності у процесах розподілу житла за комуністичного правління (напр., Gentile, 

2015a; Leetmaa et al., 2015).  

Третій аспект – дослідження житлової нерівності у містах різного рангу в 

межах міської ієрархії країн централізованого планування (напр., Польща 

(Zaniewski, 1991), СРСР чи його союзні республіки (напр., Nechemias, 1981; Andrusz, 

1984; Morton, 1984c), та інші компаративні дослідження в межах комуністичного 

блоку (напр., Zaniewski, 1989)) або ж просто вивчення соціалістичної практики 

нерівномірного розподілу житла як на рівні окремої країни, так і на рівні 

міждержавних порівнянь (див., Szelenyi, 1978; Morton, 1984a; Szelenyi, 1987; Zhou & 

Suhomlinova, 2001; Matthews, 2011).  

Резюмуючи літературний огляд, у науковій літературі щодо розподілу житла у 

комуністичних містах існує суттєва недовивченість досвіду радянської України, а 

також особливостей перебігу даного процесу у високопривілейованих закритих 

комуністичних містах. Таким чином, основною ціллю даного дослідження є 

вивчення радянського досвіду соціальної нерівності у процесі розподілу житла (що 

формувало житлову нерівність у нібито “вирівняному” радянському суспільстві) у 

високопривілейованому закритому місті-мільйоннику колишнього СРСР – м. 

Дніпропетровськ (зараз, Дніпро), Україна. 

Коротка характеристика дослідницького кейсу: м. Дніпропетровськ як 

високопріоритетний радянський метрополіс. Дніпро (Дніпропетровськ у 1926-

2016 рр.) – це промислово розвинутий метрополіс України, який за соціалістичних 

часів мав певні особливості свого розвитку. Після Другої світової війни радянський 

Дніпропетровськ зростав швидкими темпами і в еру пізнього соціалізму став одним 

із п’яти міст-мільйонерів Української РСР (табл. 2.1) та одним з найбільших 
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“закритих” міст Радянського Союзу, що було винятковим фактом на тлі політики 

контролю розміру міст (див. Clayton & Richardson, 1989).  

 

Таблиця 2.1. Динаміка населення найбільших міст УРСР, 1959-1979 рр.  

(за даними Всесоюзних переписів населення) 

 

Міста 1959 рік 1970 рік 1979 рік 

Осіб Ранг Осіб Ранг Осіб Ранг 

Київ 1104334 1 1631908 1 2143855 1 

Харків 934136 2 1222852 2 1443754 2 

Донецьк (Сталіно, 1929-1961) 704821 3 878590 4 1020799 5 

Одеса 667182 4 891546 3 1046133 4 

Дніпропетровськ 661547 5 862100 5 1066016 3 

Запоріжжя 434638 6 657890 6 780745 6 

Львів 410678 7 553452 8 667243 7 

Кривий Ріг 387579 8 573174 7 650113 8 

 

Особливий статус закритого міста Дніпропетровськ отримав через те, що в 

ньому розміщувались стратегічні підприємства військово-оборонного комплексу 

СРСР, такі як Південмаш та КБ “Південне”, які займались проектуванням, 

виробництвом та випробуванням ракетних комплексів протягом Холодної війни 

(Beyer et al., 1986; Chertok, 2006; Zhuk, 2010; Siddiqi, 2016; Portnov & Portnova, 2017; 

Kulick, 2019; Gubka & Savchuk, 2020). Фактично, з початку 1950-х років багато де-

юре громадянських підприємств міста додали до свого виробничого процесу 

спецлінії продуктів військового призначення, наприклад ДМЗ (Дніпровський 

машинобудівний завод), що виробляв радіолокаційні засоби військового 

призначення; таке скупчення режимних підприємств радянського військово-

промислового комплексу та ракетне будівництво на заводі “Південмаш” стало 

причиною того, що з 1959 і до 1989 року Дніпропетровськ став “закритим” містом, в 

яке не могли потрапити іноземці (в т.ч. з країн комуністичного блоку), навіть 

туристи та студенти (Портнов & Портнова, 2014, с. 74; Portnov, 2015, p. 63–64; 

Portnov & Portnova, 2017, p. 267). Більшість жителів “ракетного міста” вважали, що 

статус “закритого міста” визнавав важливу роль Південмашу та надавав певні 

привілеї, наприклад значно кращу продуктову забезпеченість в місцевих магазинах 
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в порівнянні з іншими “відкритими” містами СРСР (Portnov & Portnova, 2015, 

p. 231).  

На додачу до цього, Дніпропетровськ також відігравав важливу роль у 

політичному житті Радянського Союзу, оскільки місто було “кузнею” багатьох 

радянських політиків, які продовжили свою кар’єру в Москві (через тісні зв’язки з 

кланом Брежнєва) та Києві, проте особливо підсилюючим, навіть певною мірою 

міфологізованим, ефектом довкола ореолу високопріоритетності та 

привілейованості міста став факт обрання у 1964 р. керманичом Радянської держави 

“людини з Дніпропетровська” – Леоніда Брежнєва – який протягом 1947-1950 рр. 

працював першим секретарем Дніпропетровського обласного комітету Компартії 

України (див. більше Frank, 1987; Miller, 1989; Dukes, 1998; Zhuk, 2008; Zhuk, 2012; 

Portnov & Portnova, 2015; Portnov & Portnova, 2017; Kulick, 2019). Більше того, у 

Дніпропетровську починаючи з 1965 року локалізувалось Союзно-Республіканське 

Міністерство чорної металургії Української РСР (1964-19873), що вкотре 

підтверджує високопріоритетну роль цього міста у економічному ландшафті УРСР 

та СРСР.  

Теоретичний бекграунд. Під час Другої світової війни значна кількість 

житлового фонду центрально-східноєвропейських країн було зруйновано, що 

спричинило житловий колапс у багатьох комуністичних містах у період 

післявоєнної відбудови економіки. Додатковим навантаженням на і так зруйновану 

міську інфраструктуру були масові хвилі демобілізації військових та трудова 

міграція, тому першочерговим завданням для комуністичних урядів було 

покращення житлової ситуації та розбудова соціальної інфраструктури для 

населення міст і сіл. Зокрема, у період з 1950 по 1990 рр. у Центральній та Східній 

Європі було збудовано 14 мільйонів квартир, у той час як на території колишнього 

СРСР було збудовано 66 мільйонів квартир (Šuška & Stasíková, 2013, p. 83). 

Комуністичні міста центральної Європи зазнали явних соціально-просторових 

наслідків через перерозподільчий характер централізовано-планової економіки, 

 
3 Указ Президії Верховної Ради Української РСР “Про ліквідацію Міністерства вугільної промисловості Української 

РСР, Міністерства геології Української РСР і Міністерства чорної металургії Української РСР” (Відомості Верховної 

Ради (ВВР), 1987, N 38, ст. 743). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4552-11#Text (28.07.2022) 
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відсутність ринку землі та специфічні риси соціалістичної житлової політики 

(Musil, 1993, p. 901–902): 

- У центрах міст спостерігалося набагато менше фізичних і функціональних 

змін, ніж у містах аналогічного розміру в країнах з ринковою економікою; 

- Міста в колишніх соціалістичних країнах були докорінно змінені 

будівництвом житлових масивів, які були значно більшими, ніж аналогічні 

житлові масиви в капіталістичних містах. 

- Соціально-просторова диференціація в соціалістичних містах була 

викликана різними, але водночас схожими факторами з тими, що діють у 

капіталістичних містах. Безсумнівно, існувала певна соціальна сегрегація. 

- Роль соціально-економічного статусу в соціально-просторовій 

диференціації соціалістичних міст була менш виразною, ніж у 

капіталістичних містах, і часто була менш важливою, ніж роль сімейного 

фактору. 

- Завдяки змінам у соціалістичній житловій політиці в 1960-х роках і пізніше, 

зростаючій різниці в доходах і появі соціалістичної змішаної житлової 

системи з сильним ринковим елементом (хоча часто це був чорний ринок), 

з’явилися нові тенденції в соціально-просторовій диференціації: з одного 

боку, люди похилого віку та домогосподарства з низькими доходами були 

більше сконцентровані (навіть перебували у пастці) у занепадаючих центрах 

міст, а роми – у багатьох старих житлових районах у центральних міських 

зонах, з іншого боку, нові житлові масиви в Чехословаччині та Східній 

Німеччині (але не в Польщі та Угорщині) показали відносно високий 

ступінь соціальної неоднорідності. Нові диференціації також почали 

розвиватися на основі старих довоєнних віллових районів і на основі нового 

приватного житлового будівництва на околицях міст. Деякі нові елементи 

диференціації були пов’язані з повільно відроджуваними процесами 

субурбанізації. 
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Загалом, більшість цих ефектів можна певним чином екстраполювати і на 

досвід соціально-просторових міських трансформацій в інших комуністичних 

країнах Європи (в т.ч. у європейській частині СРСР).  

Крім того, апріорі зрозуміло, що житлова нерівність у соціалістичних містах 

не може бути лише наслідком впливу політики урядів різних комуністичних країн, 

оскільки успадковані досоціалістичні моделі житлової нерівності також мали 

певний вплив на житлову нерівність в цих містах. Серед іншого, на думку 

Szelenyi (1983, p. 9–10), “заміна розподілу ринку адміністративним розподілом може 

просто замінити одну силу нерівномірності іншою”, “адміністративний розподіл 

може іноді відтворити неврівноважений ринковий механізм, який він повинен 

замінити та змінити”, і “нерівності в адміністративному розподілі та нерівності, що 

виникають із цього, можливо, стали неминучими, коли була впроваджена політика 

заробітної плати”. До того ж, Ruoppila (2004, p. 15) відмічає, що розвиток 

соціалістичних міст “не завжди кидав виклик капіталістичному минулому, а радше 

продовжував його соціально-просторові патерни, особливо в межах середмістя 

[старого міста або “inne city”]”, у свою чергу, успадковані досоціалістичні 

соціально-просторові патерни в соціалістичних містах характеризувались 

“високостатусними житловими районами у міських центрах, деяких районах старого 

міста і передмістях [garden suburbs]”, і, в цілому, “статус мав тенденцію до зниження 

від центру до периферії і був найнижчим у робітничих районах поблизу 

мануфактурних районів”. 

У широкому значенні, згідно з Hegedüs (1988, p. 129), термін “житлова 

нерівність” можна розуміти принаймні з двох позицій: по-перше, як “різниця у 

житловому споживанні [housing consumption], тобто, хто отримує краще та цінніше 

житло”, та, по-друге, як “різниця в житлових субсидіях, тобто хто отримує більше 

державної субсидії, а хто менше”. В даному дослідженні автор, вживаючи термін 

“житлова нерівність”, розглядає його згідно першої позиції. Як вже зазначалось 

вище, багато досліджень підтверджують наявність житлової нерівності при 

розподілі житла у комуністичних країнах – яка часто залежала від статусу міста та 

соціального статусу отримувача житла – хоча міра цієї нерівності різнилась як між 
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містами, так і між країнами (напр., Szelenyi, 1983; Morton, 1984a; Morton, 1984b; 

Alexeev, 1988; Becker et al., 2012). Таким чином, можемо висловити гіпотезу про те, 

що процес розподілу житла за радянських часів мав суттєву соціальну нерівність 

(Гіпотеза 2.1), яка призводила до житлової нерівності мешканців радянського 

Дніпропетровська. 

 

 

 

Рис. 2.1. Територіальна стратифікація місцевостей в СРСР 

(А – схема за Smith (1989, p. 332); В – авторська генералізація на основі огляду літератури) 

 

У Радянському Союзі існувала трьохрівнева ієрархічна соціально-просторова 

стратифікація (рис. 2.1). Перефразовуючи слова Smith (1989, p. 331), у СРСР 

найменш привілейованим був прошарок селян, які мали значно гірші життєві 

перспективи та можливості для висхідної соціальної мобільності, ніж прошарок 

жителів “відкритих” міст та містечок. Але як перші, так і другі не могли 

переселитись у високопривілейовані закриті міста без прописки в них. У закритих 

містах проживав найбільш привілейований прошарок жителів СРСР, адже в цих 

містах був рівень життя на порядок вище (особливо у Москві та Ленінграді), краща 

забезпеченість товарами та послугами, а також значно кращі можливості для 

висхідної соціальної мобільності, тому в цих містах спостерігалася дуже висока 

концентрація кваліфікованої та професійної робочої сили. Між іншим, безупинний 

промисловий розвиток закритих міст відбувався за рахунок недоінвестування 

“відкритих” міст та містечок. 
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На додачу до цього, Matthews (1979), вивчаючи соціальні виміри радянського 

міського житла, зазначав про нерівність житлових умов в межах міської ієрархії, 

зокрема: “Радянські міські райони часто здаються відвідувачеві одноманітно 

похмурими, але це не означає, що за сірими фасадами замовчуються соціальні 

відмінності. […] Немає жодних підстав вважати, що в будь-якому великому 

радянському місті бракувало б того чи іншого престижного житла. […] Якість 

житла не менш важлива, ніж його кількість чи тип. Загалом, стандарти (за межами 

Москви і, можливо, інших великих міст) видаються досить низькими” (Matthews, 

1979, p. 113–114). Згідно слів Jacobs (1976, p. 75 – quoted in Zaniewski (1989, p. 296)), 

високий рівень благоустрою у радянських містах позитивно корелює з розміром 

міста та відсотком житла у державній власності, а найкращі стандарти житла в СРСР 

присутні у Москві. Окрім того, цей дослідник зазначає, що низький рівень 

благоустрою існує в містах з населенням до 50 тис. жителів, які мають вищий 

відсоток приватного житла, ніж середні та великі міста. Така нерівність міського 

благоустрою між високопріоритетними містами (в т.ч. Москва) та іншими міськими 

поселеннями у міській ієрархії Радянського Союзу була наслідком багаторічної 

радянської міської житлової політики. 

Подібний міжміський диспаритет благоустрою житла спостерігався і у інших 

соціалістичних країнах. Наприклад, в соціалістичній Польщі, житло в малих і 

сільськогосподарських містечках порівняно з великими і промисловими містами 

характеризувались нижчими рівнями благоустрою – як наслідок політики тяжкої 

індустріалізації 1950-х років, коли малі містечка залишились поза основним 

потоком програм житлового будівництва та модернізації на користь великих та 

середніх міст (Zaniewski, 1991). Також, порівнюючи досвід соціальної нерівності у 

доступі до міського житла в європейських соціалістичних країнах Szelenyi (1978) 

доходить висновку, що “Близько половини робітничого класу в Угорщині – і цифри 

можна порівняти в інших країнах Східної Європи, особливо в Польщі та 

Чехословаччині – ніколи не мали шансу переїхати до міста, не маючи можливості 

купити там будинок і не маючи можливості отримати міське житло, тому вони 
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залишалися в селах у приватних, успадкованих або побудованих будинках” 

(Szelenyi, 1978, p. 66–67).  

Окрім того, у соціалістичних країнах та їхніх містах існувала нерівність у 

процесі отримання житла в залежності від освітньо-кваліфікаційного рівня 

отримувача й сфери його зайнятості. Наприклад, в Угорщині у середині 40-х–70-х 

років спостерігалась житлова нерівність у державному розподілі житла за рівнем 

соціально-професійного статусу тому, що “більш кваліфіковані [фахівці] – 

професіонали, білі комірці та висококваліфіковані робітники – отримували 

побудовані державою квартири, які перебували у державній власності; робітничий 

клас, особливо напівкваліфіковані та некваліфіковані робітники, мусили будувати 

власні домівки” (Szelenyi, 1978, p. 66). Ще одним прикладом може слугувати 

соціалістична Варшава (Польща), в якій краще освічені люди отримували державне 

чи кооперативне житло після коротшого, ніж в інших, періоду очікування 

(Dangschat & Blasius, 1987, p 190). З іншого боку, спираючись на результати 

перепису 1989 року, кейс радянського Тарту (Естонія) демонструє, що, по-перше, 

люди з вищим рівнем освіти мали кращий рівень благоустрою житла, по-друге, 

працівники виробничого сектору (зайняті в промисловості та будівництві) 

отримували від радянської держави краще житло й мали більше можливостей 

покращувати свої існуючі житлові умови, аніж працівники інших обслуговуючих 

секторів (Kulu & Tammaru, 2003, p. 135). Безсумнівно, ці та інші кейси, 

підтверджують як те, що “житло за реально існуючого соціалізму розподіляється 

нерівномірно, краще освічені та ті, хто вище в ієрархії професійної стратифікації, 

мають більше шансів отримати краще житло” (Szelenyi, 1987, p. 1), так і те, що “у 

“безкласовому” суспільстві СРСР зі скромними відмінностями у грошових доходах 

місце проживання було головним індикатором статусу. Розмір, близькість до метро 

та центру міста, а також якість житла говорили не про грошові доходи мешканців, а 

радше про їхні соціальні зв’язки” (Becker et al, 2012, p. 78). Таким чином, 

вищезгадані дослідницькі кейси є ще одним аргументом для того, щоб очікувати на 

існування багатовимірної соціальної нерівності при централізованому розподілі 

житла у радянському Дніпропетровську (Гіпотеза 2.1). 
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Як підкреслює Morton (1984c), “В очах більшості радянських громадян міста є 

найбільш бажаним, навіть єдиним, бажаним місцем для життя, і чим більше місто, 

тим краще, в ідеалі Москва або столиці республік. Мільйони людей, які живуть у 

сателітних громадах поблизу великих міст, часто є міськими бідняками радянського 

суспільства. Не через безробіття, а через погане споживче обслуговування: брак 

різноманіття і якості товарів, дефіцит їжі , особливо м’ясних і молочних продуктів, а 

також брак ресторанів, кінотеатрів, театрів, хороших медичних закладів і ремонтних 

сервісів. Їх можна віднайти, якщо вони взагалі є, лише у великих містах” (Morton, 

1984c, p. 5). Важливо наголосити, що стратегічні закриті підприємства та закриті 

міста теж продукували соціальну нерівність у отриманні житла та доступі до 

кращого житла та кращого продовольчого й інфраструктурного забезпечення. Так, 

на думку Zaslavsky (1988), “[Радянські] Закриті підприємства та закриті міста [...] є 

прикладом державно-спроєктованої стратифікації. Тут партійно-державний апарат 

зводить бар’єри між соціальними категоріями (допуск [перевірка благонадійності] у 

випадку закритих підприємств, дозвіл на постійне проживання, так звана 

“прописка”, у випадку закритих міст); [партійно-державний апарат] контролює 

переміщення з однієї категорії в іншу, встановлюючи квоти та правила переміщення 

та наглядаючи за їх виконанням; і ранжує ці підгрупи населення, надаючи привілеї 

одним, водночас відводячи інших на нижчі щаблі соціально-економічної структури 

(розшарування міст на ієрархічну систему постачання продуктів харчування та 

споживчих товарів, маніпулювання інвестиціями житлового будівництва)” 

(Zaslavsky, 1988, p. 224).  

Підтримуючи точку зору Zaslavsky (1988), автор вважає, що таке велике 

радянське закрите місто, як Дніпропетровськ є слабовивченим прикладом 

багатовимірної та ускладненої соціальної нерівності, особливо у процесі розподілу 

житла та доступі до кращих житлових умов, адже “Кейс Дніпропетровська 

демонструє, що територіальна стратифікація, яка виникла з величезної системи 

закритих і відкритих міст і сіл Радянського Союзу, було не лише нерівним 

розподілом привілеїв і ресурсів. До початку 1970-х між Військово-промисловою 

комісією, Політбюро і Секретаріатом, і чиновниками вихідцями з Дніпропетровська 
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склався потужний симбіоз. У результаті люди, пов’язані з регіоном, зайняли досить 

помітне місце в Кремлі [Москві]” (Kulick, 2019, p. 421), що спричинило певний 

міфологізований взаємозв’язок між високопріоритетним закритим містом та 

“правлячим класом” в Кремлі. Протягом 1959-1989 років, Дніпропетровськ був 

радянським “закритим” містом, але його статус радянського високопріоритетного 

метрополісу замайорів ще на початку 1950-х років (див. вище). Попередні 

дослідження відмічають факт того, що локалізація високопріоритетних підприємств 

у Дніпропетровську слугувала кращому інфраструктурному забезпеченню міста та 

значні відмінності у якості житлового фонду для працівників цих підприємств, 

наприклад: 

 

“Сергій Жук показує, що іноді ця військова щедрість [при розподілі фінансових ресурсів] 

йшла на користь [Дніпропетровську]. “Південмаш” використав частину мільярдів рублів, 

виділених йому центральним урядом, на спонсорство “нових міських програм, 

реконструкцій та нових архітектурних проєктів, включаючи палац спорту “Метеор” із 

великим критим басейном, футбольну команду “Дніпро”, міський аеропорт, міський театр 

опери та балету” [Zhuk, 2010, p. 20 ff.], а також бібліотеки, музеї, будівництво сучасних 

житлових будинків” – (Kulick, 2019, p. 421, based on Zhuk (2010, p. 20 ff.)) 

 

“У міру зростання авторитету об’єкта в оборонній промисловості ОКБ-586 (1954-1966 рр., з 

1966 р. КБ “Південне”) все більше фігурувало в місцевих звітах про житлове та інше 

будівництво в місті, яке швидко розросталося. Житло являє собою цікаву точку для 

порівняння, оскільки політика економічної стратифікації була досить помітною. Наприклад, 

багатоквартирні будинки для інженерів і спеціалістів, працюючих на Янгеля, були (і 

залишаються) більш привабливими житлові будинки для інженерів і спеціалістів, які 

працюють у Янгеля. Вони були побудовані з більш якісних матеріалів – цегли замість 

бетонних плит – і взимку були тепліші. Більше уваги приділялось плануванню мікрорайонів, 

транспорту, розміщенню спільних просторів [shared spaces] і дитячих майданчиків. Крім 

того, виявилося, що було більше нагляду та контролю якості, а також більший бюджет 

будівництва” (Kulick, 2019, p. 420, based on DADO f. 5727, op. 1, sp. 123, ar. 2, 20f., 47, 70f., 

78, 82-864) 

 

 
4 Архівні матеріали 
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Виходячи з цього, можна припустити, що статус Дніпропетровська як 

високопріоритетного закритого метрополісу сприяв посиленню соціальної 

нерівності у сфері розподілу житла за радянської доби (Гіпотеза 2.2).  

Як правило, у Радянському Союзі існувало два способи отримати квартиру у 

новому багатоквартирному будинку: орендувати її у держави (або орендодавця) чи 

придбати кооперативну квартиру; між іншим, державне житло будувалось 

відомствами та муніципалітетами та належало їм (Gunko et al, 2018, p. 295). У 

ширшому розумінні, в СРСР починаючи з 1924 року існувало чотири категорії 

володіння житлом: (1) місцеві ради (колишній “муніципалізований” сектор), (2) 

державні міністерства, підприємства, профспілки (раніше “націоналізований” 

сектор, який пізніше став “відомчим” фондом), (3) житлові кооперативи, (4) 

індивідуальне домоволодіння; при цьому, відмінність між першою та другою 

категоріями полягала в тому, що міські ради розподіляли житло для тих, хто 

проживав в межах їхніх територіально-адміністративних юрисдикцій, у той час, як 

відомчий житловий сектор надавав житло тим, з ким мав “продуктивні 

взаємовідносини” (Andrusz, 1992, p. 5). З одного боку, відомче житло надавалося 

працівникам підприємств і організацій, а також деяким законодавчо визначеним 

категоріям осіб (напр., Героям Радянського Союзу, жінкам з медаллю “Мати-

героїня”, видатним діячам мистецтва і науки), а з іншого боку, правила отримання 

житла від муніципалітету та відомств були практично ідентичними, не враховуючи 

те, що черги на муніципальне житло були довшими (Gunko et al, 2018, p. 295). 

Підприємства Радянського Союзу, які фінансували будівництво житла, передавали 

новозбудовані будинки в управління місцевим органам влади, але, водночас, ці 

підприємства часто наполягали “на праві вибору перших орендарів (а іноді й їхніх 

наступників)”, а також використовували збудоване ними житло “як стимул для 

залучення кваліфікованої робочої сили чи управлінського персоналу” 

(McAuley, 1984, p. 232).  

Окрім того, при розподілі житла в СРСР спостерігалась житлова нерівність 

між тими хто належав до Комуністичної Партії та тими хто не був у її складі. Як 

наголошує Seeger (1984), “Якщо роботодавець мав у своєму розпорядженні житло, 
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то члени партії винагороджувались [за свою рутинну та “кропітку” працю] 

отриманням пріоритету на вільні квартири. Міські комітети, які контролюють 

більшість житла, також мали віддавати перевагу комуністам” (Seeger, 1984, p. 98). 

Наприклад, у радянській Росії, “Ті, хто мав політичну впливовість, отримали краще 

житло, так само як і ті, хто мав альтернативи і міг перечекати погані варіанти 

[житла]. Новоприбулі в самих привабливих містах брали те, що могли отримати, 

тоді як ті, хто працював на найпотужніших підприємствах і в урядових 

міністерствах, як правило, мали кращі варіанти житла, ніж працівники менш 

значущих організацій. Тим не менш, у процесі розподілу був присутній значний 

рандомний компонент – якщо місце в черзі [на отримання житла] опинялося в 

період новобудови, то житло, що виділялося, було краще, ніж у періоди гострого 

дефіциту” (Becker et al, 2012, p. 78).  

Також, за часів радянського державного контролю розподілу житла 

спостерігалось тіньові схеми швидкого отримання житла. Так, Morton (1984c) 

описує явище, коли ті мешканці радянських міст, які бажають покращити своє 

житлове становище “намагаються потрапити у міську чергу на отримання житла. 

Право зазвичай починається з п'яти квадратних метрів або менше на члена сім'ї. 

Оскільки державні чиновники контролюють обмежену пропозицію житла, не дивно, 

що бюрократи з житлового будівництва є осередком отримання хабарів. Для тих, 

хто перебуває у черзі, перескочити чергу є універсальним бажанням, оскільки це 

може скоротити час очікування з десяти років до нуля. Щоб це сталося, потрібен 

вплив, хабар або і те, і інше” (Morton, 1984c, p. 9). Також, у СРСР та європейських 

соціалістичних країнах існувала вертикальна житлова нерівність або радше 

вертикальна нерівність житлових умов, що було пов'язано із соціальною нерівністю 

у доступі до кращого житла. Наприклад, квартири на верхніх поверхах 

соціалістичних багатоповерхових панельних будинків заслужили погану репутацію 

через часті проблеми із протіканням горища (Gentile & Marcińczak, 2014, p. 451). 

Підбиваючи підсумки огляду релевантної літератури, автор поділяє думку 

Ruoppila (2004) про те, що “Вивчення соціалістичних міст не є закритою темою в 

урбаністичних дослідженнях. Ще належить зробити роботу, щоб ми могли краще 
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зрозуміти і пояснити вплив державного соціалізму на міста, включаючи його вплив 

на диференціацію житла. Також доречно […] щоб ми могли охопити основні риси 

спадщин, залежностей від попереднього розвитку [тобто від ефекту колії (path-

dependencies)] та специфіки сучасного розвитку міст Центральної та Східної 

Європи” (Ruoppila, 2004, p. 17). 

Отже, можна сформувати такі дослідницькі запитання в межах даного 

підрозділу: 

• Чи існувала соціальна нерівність у процесі адміністративного розподілення 

житла й доступу до кращих житлових умов в радянському 

Дніпропетровську? 

• Якими персональними атрибутами мала володіти людина, щоб отримати 

житло в Дніпропетровську? 

• Які соціально-просторові особливості розподілу житла зустрічались у 

закритому місті (ефект високопріоритетного закритого метрополісу) 

Дніпропетровськ, що вирізняли б його на фоні інших відкритих міст 

УРСР/СРСР?  

В свою чергу, основні дослідницькі гіпотези є такими: 

▪ Гіпотеза 2.1: процес адміністративного розподілу житла в радянському 

Дніпропетровську мав суттєву соціальну нерівність; 

▪ Гіпотеза 2.2 (ефект закритого метрополісу): статус Дніпропетровська як 

високопріоритетного закритого метрополісу сприяв посиленню соціальної 

нерівності у сфері розподілу житла за радянської доби. 

База даних та методи дослідження. У даному дослідженні за допомогою 

поєднання різних методів було досліджено розподіл житла за радянських часів у 

закритому місті Дніпропетровськ, що відомий своїми високопріоритетними 

галузями економіки для військово-оборонного комплексу “Радянської Імперії” 

(СРСР та країн-сателітів). Ідейним та методологічним натхненням для проведення 

цього дослідження стало дослідження Gentile & Sjöberg (2013), в якому базуючись 

на архівних матеріалах аналізується досвід післявоєнного розподілу житла у 

Латвійській РСР на прикладі міста Даугавпілс (Daugavpils).  
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Загалом, автор використовує три методи дослідження для відповіді на 

поставлені дослідницькі запитання й підтвердження/спростування 

вищесформульованих гіпотез: (1) аналіз архівних матеріалів; (2) метод глибинних 

інтерв’ю; (3) бліц-огляд релевантної літератури. Відповідно до даних методів 

основними джерелами даних є архівні матеріали щодо розподілу житла у 

радянському Дніпропетровську, матеріали глибинних інтерв’ю з місцевими 

мешканцями Дніпра, а також інформаційна база з релевантної літератури. Ці дані 

потрібні для того, щоб ідентифікувати історіографічні і внутрішньоміські патерни 

розподілу житла за часів сталінізму, десталінізації та нео-сталінізму 

(розвиненого/пізнього соціалізму) у “закритому” місті Дніпропетровськ. 

Архівні матеріали, використані для цього дослідження, були зібрані автором у 

травні-червні 2019 року шляхом систематичного аналізу рішень засідань 

Дніпропетровського міськвиконкому, що зберігаються у Державному архіві 

Дніпропетровської області (ДАДО). Зокрема, у ДОДА було досліджено архівні 

матеріали рішень міськвиконкому м. Дніпропетровськ щодо розподілу житла у 

селективні періоди 1950, 1960, 1970 та 1979 років, адже ці роки репрезентують 

окремі періоди післявоєнного сталінізму, десталінізації та пізнього соціалізму. Із 

власноруч оцифрованих рішень міськвиконкому (з дотриманням українського 

законодавства щодо доступу до персональних даних – рис. 2.2) було створено базу 

даних отримувачів житлової площі у м. Дніпро за досліджуваних період. Всього до 

аналізу взято 616 отримувачів із яких: 185 отримувачів у 1950 році, 297 отримувачів 

у 1960 році та 134 отримувача за 1970 і 1979 роки. 

Глибинні інтерв’ю були проведені з місцевими мешканцями м. Дніпро у 

листопаді 2020 року (Додаток А) за безпосередньої участі автора. Головною їхньою 

ціллю було дізнатись про досвід отримання житла у радянському Дніпропетровську, 

адже лише архівні матеріали не дозволяють перевірити вплив “ефекту закритого 

міста” на житлову нерівність серед різних соціальних груп соціалістичного 

суспільства. Автор усвідомлює той факт, що матеріали глибинних інтерв’ю в 

основному розкривають внутрішньоміські особливості розподілу житла в умовах 

пізнього соціалізму, на який припадає “золотий вік” розвитку цього закритого 

радянського міста. Бліц-огляд релевантної літератури має допоміжний та 

уточнюючий характер.  
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Рис. 2.2. Приклад ручної тимчасової анонімізації рішення міськвиконкому м. Дніпро 

за 1950 р. з елементами кодування за статевою ознакою 

(фото зроблено автором; документ: ДАДО: ф. 416, оп. 2, спр. 321, арк. 184) 
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Внутрішньоміські патерни розподілу житла у повоєнному 

високопріоритетному радянському метрополісі. На ряду із одвічним 

шекспірівським питанням “Бути чи не бути?”, є мортонівське питання щодо 

розподілу житла у Радянському Союзі “Хто що, коли і як отримав?” (Morton, 1980). 

Це питання можна звузити до: Хто отримував краще житло у радянському 

Дніпропетровську і чому? Хто отримував житло швидше і яким чином? Де було 

краще житло або кращі житлові умови? 

Житлова криза в УРСР у післявоєнні роки була зумовлена майже повним 

винищенням житлового фонду міст України під час військових дій Другої світової 

війни. Іншою рушійною силою посилення житлової кризи у містах УРСР була 

післявоєнна відбудова, що передбачала форсовану індустріалізацію. Саме процес 

післявоєнної індустріалізації призвів до швидких темпів зростання міського 

населення, і як наслідок, відбулось ще більше загострення житлового питання.  

Така ситуація із забезпеченістю міського населення житлом спонукала 

керманичів Радянського Союзу до різноманітних оптимізаційних рішень у сфері 

житлової, соціальної та міської політики. Але, нерідко у радянських республіках 

існувала соціальна нерівність у розподілі житла та доступу до кращих житлових 

умов (Morton, 1980; Gentile & Sjöberg, 2013). 

Патерн розподілу житла в умовах післявоєнного сталінізму (1945-1953). За 

часів сталінізму забезпечення достойних житлових умов широким верствам 

населення не входило до державних пріоритетів (Янковська & Бачинський, 2013), а 

темпи післявоєнної відбудови житлового фонду не задовольняли потреб населення 

(Янковська, 2008). У Радянському Союзі використовувався показник “чиста 

житлова площа” (“net living space”), який враховував лише площі вітальні та 

спалень; за період 1923-1950 рр. середня чиста житлова площа на душу міського 

населення в СРСР скоротилась з 6,45 до 4,67 м2 (Wright, 1970, p. 14). 

Архівні матеріали вказують на те, що в основному отримати житло у 

повоєнному Дніпропетровську могли лише демобілізовані (в т.ч. інваліди ВВВ), 

сім’ї померлих на фронті ВВВ, військовослужбовці, діячі науки і мистецтва, 

номенклатура (депутати, керівні посади обл- та міськради, тощо). Щодо площі 
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отриманого житла, то вона залежала від соціального статусу отримувача (герой 

Радянського Союзу, заслужений більшовик, тощо) та від чину військового звання (в 

т.ч. і після демобілізації) і т.д.. Таким чином, у повоєнному Дніпропетровську 

існувала дуже глибока соціальна нерівність у доступі до житла. 

Наприклад, “генерал-майор (згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 21-

го серпня 1950 року за №3616-1508 сс про надання житлоплощі генералам, 

адміралам та офіцерам Радянської Армії, в рахунок 10% житлофонду, отриманого 

від відомств)” отримав чотирьохкімнатну квартиру загальною площею 88 м2, а “сім'ї 

загиблого на фронті Вітчизняної війни” надали житлову площу в 10 м2 (ДАДО: ф. 

416, оп. 2, спр. 346, арк. 276; ДАДО: ф. 416, оп. 2, спр. 357, арк. 262). При цьому, у 

59 із 185 отримувачів у досліджуваний період 1950 р. не було вказано отримувану 

житлоплощу, що з високою ймовірністю може розцінюватись як результати 

приховання усюдисущого непотизму й можливо певного хабарництва у структурах, 

які відповідали за розподіл житла. Цей та вищезазначені факти у Дніпропетровську 

тих часів підтверджують й інші знайдені факти масово порушення прав громадян на 

отримання житла (в т.ч. і непоодинокі випадки отримання житлоплощі за хабарі) в 

Україні (Янковська, 2008). 

Така соціальна невірність у отриманні житла існувала й у інших 

високопріоритетних радянських метрополісах, проте не тільки за часів 

післявоєнного сталінізму, але у інші роки правління Сталіна. Наприклад, Colton 

(1995), у своїй праці “Moscow: Governing the Socialist Metropolis” (1995), зазначає, 

що “За Сталіна квартири, які міністерства і підприємства будували за рахунок 

власних ресурсів, різко відрізнялися за розміром і якістю. Квартира, яку дали 

машиністові на авіазаводі, могла мати на одну-дві кімнати більше і бути в кращому 

стані, ніж та, яка пропонувалась робітнику текстильної фабрики чи пекарні, а 

капітан НКВД жив би краще [мав би кращі житлові умови], ніж директор школи” 

(Colton, 1995, p. 496). З плином часу, у СРСР за сталінізму “радянська житлова 

політика почала приділяти особливу увагу групам радянської бюрократії та 

професійної інтелігенції, ставлячи їх у житлове становище, що набагато перевершує 

[житлове] становище робітників або рядових службовців. […] Відповідно до закону, 
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“Відповідальні працівники державних установ і підприємств, професійних, 

партійних, військових, кооперативних і громадських організацій”5 мають право на 

додаткову житлову площу. Так само і Герої Радянського Союзу, Герої праці, 

орденоносці всіх мастей, пенсіонери. Збільшення житлової площі може коливатися 

від 10,9 квадратних ярдів [бл. 9,1 м2] до 21,8 квадратних ярдів [бл. 18,2 м2] на особу 

без збільшення орендної плати. Радянська бюрократія не є єдиною групою. Вона 

містить багато різнорідних елементів. Її верхівка – “радянське дворянство” – живе у 

винятково сприятливих умовах” (Sosnovy, 1952, p. 291–292). У той час як 

номенклатура проживала у сприятливих житлових умовах, пересічний робітник у 

післявоєнному СРСР міг мати житлову площу у бараці й проживати у ганебних 

санітарних умовах (Sosnovy, 1952, p. 301). 

Патерн розподілу житла в умовах десталінізації (1953-1964). У 1950-х роках 

радянські можновладці нарешті звернули увагу на житловий колапс у суспільному 

розвитку Радянського Союзу. Швидкі темпи урбанізації в поєднанні із дефіцитом 

житла у містах СРСР вимагали якісно нових рішень у сфері житлової політики. У 

першій половині 50-х років ХХ століття запрацювала державна програма житлового 

будівництва – і у людей з’явилась перспектива отримати власне житло (Янковська & 

Бачинський, 2013). Рішучими кроками для вирішення проблеми житлового 

забезпечення населення слугували постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів Союзу РСР 

“Про заходи щодо подальшої індустріалізації, поліпшення якості та зниження 

вартості будівництва” (1956) та “Про розвиток житлового будівництва в СРСР” 

(1957), а також їхня постанова “Про індивідуальне та кооперативне житлове 

будівництво” (1962), яка стимулювала розвиток житлово-будівельних кооперативів 

в усіх куточках Радянського Союзу.  

На думку Durmanov (2010), запроваджені Хрущовим реформи у житловому 

будівництві можна назвати “ідеологічною революцією” у розвитку житлової сфери. 

Зокрема, він зазначає, що “Принципова зміна технології житлового будівництва 

почалася в СРСР у 1957-1963 роках. ЦК держкомітету проголосив ідею – “кожна 

сім’я повинна жити в окремій квартирі”. […] Перші нові типи квартир економ-класу 

 
5 Law of February 28, 1930, as amended, see Zilisnye Zakony (Moscow, 1947), p. 120-22 (cited in Sosnovy, 1952, p. 292). 
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були побудовані в 1958 році” (Durmanov, 2010, p. 13). Якщо говорити тогочасною 

мовою, то “започаткована Хрущовим кампанія житлового будівництва в якісному 

відношенні передбачала широкий перехід від комунального до “односімейного” 

проживання” (Varga-Harris, 2008, p. 561). Як описує Wright (1970), “[Радянські] 

Люди, які в 1940-х роках жили в будиночках або напівзруйнованих будівлях без 

електрики чи води, у 1950-х роках переїхали в квартири, де ділилися ванною 

кімнатою та кухнею з іншими сім’ями. У 1960-х ці сім’ї переїхали у власні нові 

приватні квартири” (Wright, 1970, p. 56). Звісно ж під “приватними квартирами” 

розуміється наявність особистого простору, а не особисте володіння квартирою. 

Загалом, з 1956 по 1965 рік понад 100 млн громадян Радянського Союзу 

виселили із перенаселених нетрів у нове чи відремонтоване житло (Reid, 2011, 

p. 348–349). Хоча тепер у людей і з’явилася можливість отримати власне житло, але 

весь цей процес відбувався досить мляво. Адже, в черзі на отримання державного, 

відомчого або кооперативного житла люди просувалися повільно, чекаючи багато 

років, але просувалися; й місце в квартирній черзі отримало чи не найвищий 

пріоритет серед нечисленних цінностей радянського громадянина. На швидкість 

просування впливали виробничі показники, ступінь участі в житті колективу, 

стосунки з начальством тощо, що відкривало необмежені можливості для тиску на 

працівників. Попри це, існували й інші аспекти розподілу житлоплощі. Так, 

наприклад, великі промислові підприємства хоча б одержали право використовувати 

частину власних коштів на будівництво житлових будинків для співробітників. 

Працівники ж невеликих підприємств або ж бюджетної сфери чекали на розподіл 

житла від місцевої влади, тобто збудованого державою або долю від збудованого 

підприємствами (Янковська & Бачинський, 2013). 

Як наголошує Reid (2011), “Процес [отримання житла] був прискорений 

масовою житловою кампанією, започаткованою в 1957 році, яка використовувала 

сучасні промислові методи будівництва, такі як стандартизація та збірні конструкції, 

щоб якнайшвидше переселити якомога більше людей. Нові квартири – так звані 

“хрущовки” – були стандартними та простими, зовсім не схожими на […] квартиру 

сталінської епохи […] [хрущовки] були розроблені для окремих нуклеарних сімей, 
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замість комунальних квартир чи бараків, які були нормою. […] Забезпечуючи 

“приватні” (відокремлені) простори для окремих сімей, хрущовки, як і багато 

житлових проєктів двадцятого століття, також були задумані як засіб соціальної 

інженерії та гомогенізації” (Reid, 2011, p. 349–350).  

Як правило, хрущовки були п’ятиповерховими і мали погану якість 

будівельних конструкцій, тому у народі їх називали “хрущобами”, тобто 

“хрущовськими трущобами” (Colton, 1995, p. 489). Одним із можливих пояснень 

низької якості хрущовок, окрім економного використання державних фінансових 

ресурсів, може слугувати досить суб'єктивне припущення фахівців, що було 

висловлене досліднику Colton (1995) – “Хрущов свідомо знизив якість [нових 

стандартизованих будинків], щоб знизити заздрість до тих щасливчиків, які 

першими отримали своє масове житло” (Там само). 

Як показали архівні матеріали за досліджуваний період 1960 р. у м. 

Дніпропетровськ існував такий порядок розподілу житлової площі (ДАДО: ф. 416, 

оп. 2, спр. 930, арк. 560-563): 

1) Розподіл відбувався тільки у порядку черги (окрім випадків переселення із 

аварійного житлового фонду); 

2) Розподіл житлової площі фонду місцевих Рад депутатів трудящих, 

включаючи 10% житловий фонд, виділений підприємствам і організаціям робиться 

виконкомами районних Рад депутатів трудящих в порядку черги, за участі постійної 

житлової комісії, районної Ради депутатів трудящих і представників Облпрофради; 

3) Виконкоми районних Рад депутатів трудящих приймають на облік для 

надання житлової площі інвалідів війни і праці, сім’ї загиблих воїнів, офіцерів 

запасу Радянської Армії, старих членів КПРС, персональних пенсіонерів та інших 

непрацюючих громадян, по відношенню до яких є спеціальні постанови Уряду. В 

чергу для отримання житлової площі приймаються громадяни, що не мають ніякої 

житлової площі, чи живуть у несприятливих для життя приміщеннях / аварійних 

будинках, у підвалах / або у випадку, коли ці громадяни гостро потребують надання 

іншої житлової площі. В книгу обліку черги на отримання житлової площі 
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заносяться громадяни на основі рішень виконкомів районних Рад депутатів 

трудящих; 

4) У виконкомах районних Рад на облік для отримання житла не приймаються: 

а) громадяни, працюючі на підприємствах, організаціях чи в установах, які мають 

відомчий фонд, отримують житло від виконкому міськради депутатів трудящих або 

ведуть будівництво житла; б) громадяни, що мають житлові будинки на правах 

приватної (особистої) власності; в) громадяни, яким виділені земельні ділянки під 

індивідуальну забудову; 

5) На промислових підприємствах, в організаціях і установах приймаються на 

облік для отримання житлової площі, заводиться облікова справа і заноситься до 

книги черги для отримання житлової площі громадяни, працюючі на цих 

підприємствах, в установах, в організаціях чи пов’язані з цими підприємствами, 

організаціями і установами трудовими відносинами до виходу на пенсію і т.д..   

Також, аналіз архівних матеріалів за вищезазначений період вказав на 

наявність певних “м’яких” факторів, що впливали на розподіл житла в м. 

Дніпропетровськ за часів десталінізації. Зокрема, розмір отримуваної житлової 

площі залежав від: 1) трудового стажу працівника та кількості членів сім’ї, що 

працюють на певному підприємства, організації чи установи; 2) кількості членів 

домогосподарства та присутності у їх складі малолітніх дітей; 3) від військового 

звання військовослужбовців (в т.ч. демобілізованих); 4) соціального статусу 

отримувача. Окрім того, серед архівних матеріалів періоду десталінізації 

прослідковується приховання фактів соціальної нерівності у розподілі житла. 

Наприклад, один із невідомих отримувачів житла, склад домогосподарства якого 

налічував 3 особи, одержав 3-кімнатну квартиру житловою площею 52,5 м2, у той 

час, як в цьому ж будинку інший отримувач житла отримав аналогічну за розміром 

житлової площі 3-х кімнатну квартиру при складі сім’ї з 5 осіб – рис. 2.3.  

Порівнюючи з попереднім періодом, у розподілі житла спостерігається 

зростання кількості верств населення, що отримують квартири – окрім військових, 

ветеранів та інвалідів Великої Вітчизняної війни, номенклатури тощо, вже є й пласт 

інтелігенції (вчені, провідні спортсмени, актори та інші) та широкий спектр 
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представників робітничого класу. Таким чином, за умов десталінізації у розподілі 

житла спостерігається певне зменшення соціальної нерівності відносно періоду 

сталінізму, але воно все ще є дуже високим. За часів десталінізації виявлено певну 

гендерну нерівність у розподілі житла на користь чоловіків. Це обумовлено 

існуючою гендерною диспропорцією на ринку праці міста Дніпропетровськ через 

значний перегин економіки у бік важкої промисловості (чорна металургія, 

машинобудування, тощо). Ще одна особливість розподілу житла при десталінізації 

полягає в тому, що як і при сталінізмі фіксуються факти приховання соціальної 

нерівності у процесі адміністративного розподілу житла – не вказується площа 

житла, яка виділяється для представників інтелігенції та для людей, що мають 

заслужені звання.    

Таким чином, до наслідків хрущовської реформи можна віднести: 1) різке 

кількісне збільшення обсягу житлового будівництва (яке певний час навіть 

переважало зростання міського населення); 2) якісна зміна житлового будівництва 

виявилася в переході до масового будівництва індивідуальних квартир, що 

спричинило заміну покімнатного заселення нових житлових будинків посімейним 

(Янковська & Бачинський, 2013). Більше того, період десталінізації ознаменував 

собою перехід від елітизму/фаворитизму до відносного егалітаризму у радянській 

системі розподілу житла та доступі до кращих житлових умов. За словами Varga-

Harris (2008), “протягом хрущовського періоду, окрема квартира стала “житлом для 

народу”, а не лише для “середнього класу” чи елітних сегментів держави та 

Комуністичної партії, і це не було фікцією” (Varga-Harris, 2008, p. 577). 

Патерн розподілу житла в умовах пізнього соціалізму (1964–1985). 

Загальновідомо, що доба пізнього соціалізму в Радянському Союзі й інших 

комуністичних країнах Європи асоціюється із масовим будівництвом 

стандартизованих великих житлових масивів (мікрорайонів). Як зазначає Musil 

(1993), “З 1960-х років у більшості соціалістичних центральноєвропейських країн 

з’явився новий фактор [трансформації внутрішньоміської структури міст]: 

будівництво великих житлових масивів. Вони були побудовані переважно у 

окраїнних зонах міст і досить суттєво змінили структуру міст” (Musil, 1993, p. 901). 
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Основною умовою отримання квартири в умовах пізнього соціалізму є сімейний 

статус, адже “Квартири в панельних житлових масивах на момент їхнього створення 

за часів соціалізму в 1970-х і 1980-х роках надавалися переважно молодим 

подружнім парам з дітьми” (Kubeš, 2013, p. 29). 

На зміну періоду десталінізації приходить період розвиненого соціалізму, для 

якого характерне стрімке територіальне розростання Дніпропетровська. З одного 

боку, територіальна експансія міста була зумовлена новою хвилею житлового 

будівництва (будівництво нових житлових масивів, житлових мікрорайонів тощо), а 

з іншого – бурхливим розвитком економіки.  

Вивчивши архівні матеріали розподілу житла серед мешканців 

Дніпропетровська за досліджувані періоди 1970 та 1979 рр. й спираючись на досвід 

польових робіт було встановлено такі особливості розподілу: 

• Розвиток економіки міста стимулював приплив нових спеціалістів до міста, 

яким за переїзд та працевлаштування на певне підприємство, організацію 

чи установу обіцяли житло. 

• Житло могли отримували люди, які проживали у передмісті, але їхнє місце 

прикладання праці було у Дніпропетровську. 

• Факт участі у будівництві житлового району або будинку також давав 

додаткові привілеї для швидшого отримання житла. 

• Порівнюючи з періодами сталінізму та десталінізації, у період пізнього 

соціалізму спостерігається перехід від комунального розселення до 

сімейного. При цьому в порівнянні із періодом десталінізації, у період 

розвиненого соціалізму фіксується урахування потреб поколінь (дорослі 

діти мають жити окремо від батьків, якщо молода сім’я очікує дитину, то 

це вже привід дати їм квартиру більшого розміру і т.д.). 

• Можливістю для швидкого отримання житла є аварійність будинку, 

розташування будинку на будівельному майданчику. Також, для 

покращення житлових умов використовувався механізм обміну житлом. 
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Рис. 2.3. Приклад приховання соціальної нерівності у розподілі житла в умовах десталінізації: Рішення 

Дніпропетровського міськвиконкому № 392 від 30 квітня 1960 року. 

(Фото автора: ДАДО: ф. 416, оп. 2, спр. 913, арк. 357-359) 
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• Фіксується новий феномен соціальної нерівності – житлова вертикальна 

сегрегація, коли громадяни із вищим соціальним статусом або гарними 

зв’язками із номенклатурою отримували квартири на 2(3)-5(6) поверхах 

багатоповерхівок, оскільки у радянському суспільстві саме ці поверхи 

вважались поверхами із гарним побутовим благоустроєм та сприятливою 

висотністю для проживання людини згідно медичних норм. 

• За пізнього соціалізму рівень соціальної нерівність при розподілі житла 

зазнав значного спадання в порівнянні із двома попередніми 

досліджуваними періодами. Проте, все ще спостерігається певна гендерна 

нерівність (на користь чоловіків) у доступі до можливостей швидкого 

отримання житла.  

Також, архівні матеріали засвідчують, що при пізньому соціалізмі 

спостерігався непотизм (як тіньова сторона централізованого розподілу житла), який 

спостерігався і у попередніх періодах. Так, можливим прикладом цього є те, що у 

одному з багатьох міськвиконкоміських рішень за 1970 р. (ДАДО: ф. 416, оп. 2, спр. 

1578, арк. 169, 187), кореспондент-чоловік газети “Соціалістична індустрія” отримав 

4-кімнатну квартиру на третьому поверсі будинку (без зазначення розміру 

домогосподарства) площею 85,26 м2 (із приміткою: “з урахуванням організації 

кореспондентського пункту вдома”). Для порівняння, міськвиконком у тому ж році 

прийняв рішення про надання кадровому робітнику-чоловіку комбайнового заводу 

(розмір домогосподарства якого складав 6 осіб) 3-кімнатної квартири на 5 поверсі 

будинку площею 57,72 м2 (ДАДО: ф. 416, оп. 2, спр. 1578, арк. 168, 169, 177). Окрім 

того, архівні матеріали вказують на те, що розподіл житла у місті Дніпро за 

радянських часів відбувався під сильним впливом економічної структури міста. 

Підприємства міста володіли певною частиною житлового фонду міста, як 

реальною, так і плановою, що водночас відображалось на системі розподілу житла 

та характері заселення міста. З високою часткою достовірності можна сказати, що 

більшість підприємств, якщо це було можливо, наполягали на тому, щоб їхні 

працівники жили неподалік від місця прикладання праці, при цьому робітників 
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таких підприємств намагались, по можливості, заселити в один будинок, один 

житловий масив, один мікрорайон чи одну частину міста.  

Таким чином, хоча архівні матеріали і можуть розповісти про певні аспекти 

житлової нерівності серед різних соціальних груп високопріоритетного радянського 

метрополісу, проте цього замало для вичерпного розуміння патернів розподілу 

житла у тогочасному Дніпропетровську, особливо щодо 

підтвердження/спростування ефекту “закритого міста”. Тому, для уточнення 

патернів соціальної нерівності у процесі розподілу житла й перевірки ефекту 

“закритого міста” було проаналізовано результати глибинних інтерв'ю з 

інформантами із м. Дніпро.  

Автор відразу наголошує на тому, що досвід отримання житла інформантами 

або їхніми родинами дуже строкатий. З одного боку, є позитивний досвід 

перебування у черзі на покращення житлових умов. Наприклад, батьки HD1 

отримали квартиру в побудованому державою ж/м Перемога. В результаті цього, 

вони переїхали із однокімнатної квартири в хрущовці на першому поверсі до кращої 

квартири – на третьому поверсі дев’ятиповерхової брежнєвки: 

 

“[Мій дім] Це брежнєвка. 73-го року моя сім'я сюди переїхала. Дев'ятиповерховий будинок. 

Ще тільки забудовувався житловий масив. […] Звісно, перебували у черзі. Черга на 

поліпшення житлових умов. Сім'я складалася з 4-х осіб. Якщо діти різностатеві, 

передбачається поліпшення. В однокімнатній квартирі було тісно. Скільки стояли у черзі – 

не пам'ятаю. Не так довго. Років три - два. Завдяки тому, що мій батько був директором 

школи. І так вийшло. І слава Богу –  – [ж/м] Перемога” (HD1) 

 

З іншого боку, не всім у радянському Дніпропетровську вдавалось так швидко 

отримати квартиру. Наприклад, інформант HD2 повідомляє, що став у список 

очікування квартири у 1970-х, а отримав її лише на рубежі пізнього соціалізму та 

періоду перебудови: 

 

“Навчався у Київському університеті. За розподілом поїхав до Дніпропетровська. Потрапив 

до металургійного інституту. […] Спочатку [жив] у гуртожитку за розподілом та за 

домовленістю. Інститут повинен був мені  надати місце у гуртожитку. Був студентський 

гуртожиток, але мешкав один. Було громадське доручення – наставник. Посада у 
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студентському гуртожитку. Я наставник для студентів. Мав окрему кімнату. […] я, як 

сказав, [з 1973 року] жив у гуртожитку на правах наставника. Умови мене влаштовували 

як холостяка. Міністерство виписувало забезпечити житлом. Чи то надати квартиру, чи 

то поставити на пільгову чергу. За 3 роки молодий фахівець мав отримати. Але це 

нереально. Я чекав на квартиру 13 років. На 14-му році дали [коли вже став заступником 

декана в інституті]. Отримав [без дітей 2-кімнатну]. Поставили на загальну чергу. Але для 

цього довелося їхати до Міністерства. Не як молодому фахівцю – переписати, а 

забезпечити житлом за першої необхідності. 13 років – це навіть непогано у такому 

великому місті. 2-кімнатну квартиру отримав. […] Але був тоді закон - протягом 3 років 

для молодих фахівців. Є пільгові з ветеранами війни, учасники бойових дій у мирний час. 

Афганістан, в Африці хто брав участь. Інваліди, люди з обмеженими можливостями. Діти 

війни та інваліди війни. Ці теж мали свої пільги. Але як виконувалося – це все відносно. Все 

залежало від совісті політиків” (HD2) 

 

Таким чином, ці два кардинально різних досвіди отримання квартири у 

радянському Дніпропетровську вказують на те, що соціально-професійний й 

сімейний статус впливав на швидкість процесу отримання квартири. Безперечно, 

іншим фактором, який міг повпливати на вищеописаний приклад (не)успішності 

швидкого отримання квартири у радянському закритому місті, був статус 

мігранта/новоприбулого та місцевого жителя. Один з інформантів наголошує на 

тому, що в місті, у процесі адміністративного розподілу житла, привілеї надавались 

місцевим жителям: 

 

“Найчастіше [отримували квартиру] місцеві. Традиції свої були. Особливий патріотизм на 

рівні міста був. Але було, і, коли молоді фахівці приїжджали, особливо затребувані, їм 

надавали протягом місяця або декількох місяців. У мене перше направлення було у міліцію 

сюди. Посада полковника – замполіт. Комісари завжди диктували. Це обласна міліція. 

Протягом року отримували квартиру. Я в цьому сенсі втратив, оскільки хотів працювати у 

вузі, а не в міліції. Рядові міліціонери теж у гуртожитку жили. Так само, як і 

робітники” (HD2) 

 

Водночас, інший інформант вважає, що статус місцевого або приїжджого не 

мав якогось впливу на розподіл житла у радянському Дніпропетровську (HD5). Але 

автор більш схиляється до слів HD2, оскільки HD5 почала жити в Дніпропетровську 

ще в дитинстві, а HD2 приїхав до Дніпропетровську як молодий спеціаліст та 
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зустрівся з недолугими механізмами радянського бюрократизму. Ще одна жителька 

радянського Дніпропетровська зазначає, що приїжджі “Швидше квартиру 

отримували […] Їм одразу ж давали гуртожиток чи малосімейку. Брат на 18 років 

старший [мене] перебував у черзі. Але його не розселили [із однієї квартири] з 

батьками дружини. Настала перебудова і все. Стояв недовго. Років зо три. Мав 

отримувати. Але змушений був піти з роботи і не одержав [квартиру]. Працював 

інженером на […] заводі” (HD6). Але, варто наголосити, що відповідно до слів 

інформанта HD6 приїжджі отримували швидко не повноцінні квартири, а лише 

мінімальні житлові умови (малосімейки та місце в гуртожитку).  

Окрім того, підтвердження соціальної нерівності у процесі отримання житла 

можна віднайти і у відповідях інших інформантів. Загалом, однією із найбільш 

дискримінованих соціальних груп у процесі розподілу житла були молоді 

спеціалісти, адже згідно букви радянського законодавства вони були пільговою 

категорією, але їхні права на швидке отримання житла ігнорувались в умовах 

тотального житлового дефіциту. Таку дискримінуючу практику описує інформант 

HD5 – “Хоча підприємство мало надавати молодим спеціалістам, але я не знаю 

такого, хоч [вони] і були зобов'язані. Заслужені люди мали більше прав. Не знаю, 

щоб хтось отримував, будучи молодим спеціалістом” (HD5). 

Також, спостерігалась і різниця у часі отримання квартири між працівниками 

підприємств та працівниками соцсфери. Як зазначає один із інформантів, сірі 

комірці отримували квартиру “трохи повільніше” (HD2), ніж сині комірці 

(робітники підприємств). Інші підкреслили те, що “там, де начальник [з великою 

ймовірністю, про начальників на Південмаш]. Начальникам давали гарні місця 

[квартири/будинки]” (HD3); “Верхівка могла кращі квартири взяти, але її було 

небагато. І її не було видно. У мене на роботі таке було. Євреї жили краще. У 

кращих районах, кращих квартирах. Директор на роботі – єврей. Краще всі вони 

жили. Швидше машину купували” (HD6). Ще один інформант повідомив, що 

працівники соціальної сфери перебували “У загальновиконкомівській черзі. Здасть 

виконком, скільки-небудь місто – вчителям, лікарям, скільки-небудь малим заводам” 

(HD4). Окрім того, на особливому рахунку перебували військові – “Навіть були 
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черги серед військових. Була військова квота. Черга у військкоматі. Виходили зі 

служби, отримували [житло]. Звільняли квартири там [де служили]. Військових 

ставили у чергу” (HD4). Інформант HD4 поділився цікавим досвідом отримання 

житла його тестем-військовим на фоні працівників соціальної сфери: 

 

“Батько дружини закінчив службу в Азербайджані, переїхав сюди до Дніпропетровська. 

Вони самі з Уралу, а захотіли сюди. Тесть отримав розподіл в Україну, щасливі люди. […] 

Батьки дружини винайняли половину приватного будинку в межах міста. Жили до трьох 

років. А потім місто стало Черьомушки, багато 5-поверхових хрущовок [можливо, мається 

на увазі період десталінізації]. Отримали квартиру у такому будинку. Пільгова військова 

черга. А хтось стояв 15 років із дітьми. Так і було. Військових трішки підгодовували. 

Підтримували. 

А працівники соціальної сфери довго чекали. У середньому як по місту. Могло пощастити за 

10 років. У чергу потрібно було влізти. Якщо щось траплялося, якщо хтось, наприклад, 

захворів на туберкульоз, могли переставити. Або якщо трійня народилася. Тоді давали 

швидко. Був у виконкомі фонд на такі випадки. Якщо лікарі, викладачі могли влізти в 

кооператив. Можна було швидше. Ну, рік будували будинок. Здавали гроші туди. Для 

кооперативів також наймали підприємства, які будували. Там також була черга 

будувати” (HD4) 

 

До того ж, деякі працівники стратегічних підприємств мали певні переваги у 

процесі отримання квартири. Деякі інформанти пригадують, що: 

 

“Так. Напевно. Там якісь свої були пільги на цьому заводі. Це не лише місто, а завод ще 

більше закритий. Південмаш, там працювали мої друзі соціологами. Жили у гуртожитку. 

Там винятку не було. Отримали квартиру, як і решта. Це спільні райони. Де звільнилися, і 

були [вільні квартири]. По лінії міськвиконкому чи райвиконкому. За заводським фондом 

отримували не всі – керівництво, заслужені люди. І це справедливо. А який фонд був, не 

можу сказати. Але був. А працівники на загальних засадах. У будь-якому районі. 15-16 і 

більше років чекати” (HD2) 

 

“Теща брата працювала на Південмаші, брат теж там працював, але вони отримали 

хорошу квартиру, бо тесть працював у "ДСУ" (рос.) [ймовірно, мова йде про дорожньо-

будівельне управління], вони ж будинки будували. Мої знайомі на Південмаші швидше 

отримували квартири. Одна родина спочатку отримала невелику. Народилася ще дитина. 

Отримали потім велику. Якості там немає, але швидше. Чоловік подруги інженером 

працював на тракторному Південмаші. Хто з космічним працював, отримував такі ж 
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квартири, як і всі, але швидше. Ще вони не відпрацьовували на будівництві. На Південмаші 

був перший відділ, але особливих привілеїв для звичайних робітників та інженерів не було. І у 

зарплатні не було. Можливо начальству все. Однаково було” (HD6) 

 

Інші інформанти підкреслюють залежність процесу розподілу житла в 

радянському Дніпропетровську від статусу підприємства: 

 

“Дуже багато підприємств вели власне будівництво. Дрібні не мали змоги. Будувало місто. 

І кожне підприємство отримувало квоту. У нашому будинку дві квартири від заводу 

Петровського. Сам завод не будував. Залишилося гетто, яке примикає до заводу. Завод 

Металіст – багато хто отримував. Великі будували. Або відомчі – давали своїм. Другий 

корпус шинний завод давав своїм людям. 

Деякі заводи будували кооперативи. Там купували, хто мав гроші. Це було швидше. 

Придбати можна було за рік. У кооперативах звільнялися, розглядали заяву, приймали до 

кооперативу, продавали та віддавали гроші. Мали погодитися, щоб проживали. 

Наш Південний машинобудівний завод, вони будували багато будинків. Це було місто у 

місті. Навіть в нашому масиві декілька 16-поверхівок. 

У нашій лабораторії працювали жінки, а їхні чоловіки на автозаводі. Вони будували для 

своїх співробітників. 

Сім'я повинна була відпрацювати 100 годин. Різноробочими. Самі собі будували. Він 

будувався швидше. Самозабудовою називалося. У мене жінка десь 3 роки будувала, двоє 

дітей, чоловік, жили з батьками у крихітній квартирі, 6 осіб у 2-х кімнатах.  

Їх взяли на чергу. Пощастило потрапити до списку самозабудовників. Хтось намагався 

вклинитися в чергу… 

Ще молодіжні кооперативи у місті будували. На тій стороні, на лівому березі. Будували 

молоді сім'ї. Їх туди брали, працювали, відбудовували будинок та отримували квартиру. 

Люди шукали шляхи. Наприклад, оголошувалося знесення будинку. А коли будинок зноситься, 

кожна сім'я отримує окремо. Наприклад, наші сусіди на тій комунальній квартирі. У нас 

там була спільна кухня. Там два покоління у сім'ї. Молоді та старі люди. Коли давали 

квартиру, їм дали дві квартири. І нам дали 2-кімнатну. Коли стало відомо, що буде 

відселення, люди прописувалися. Були не так хабарі, як блат. Ти мені – я тобі. Послуги. […] 

Усі на блаті. Прописували родичів, знайомих заднім числом. 

Райвиконком каже: лишень зачепи цей мурашник [про аварійне житло]. Зараз 20, через 

місяць 40 [людей на розселення з аварійного будинку]. За соціалізму все це було. Не у вигляді 

корупції, а по блату, знайомству” (HD4) 

 

“Чим багатшим та більшим було підприємство, тим швидше можна було отримати 

квартиру. Були пільгові черги. Ну, наприклад, інваліди” (HD6) 
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Наприклад, “Південмаш” відіграв вирішальну роль у отриманні квартири 

одного з “приїжджих” інформантів:  

 

“Перебувала у черзі, але мене викреслили [через те, що не було сім'ї]. Як я закінчила 

технікум. Десь 66-й [рік]. Це в мене хороша начальниця і втрутилася в моє життя. Вони 

також довго чекали. Начальниця жила у 1-кімнатній квартирі біля заводу 

[Південмаш/ПМЗ], потім дали 3-кімнатну. У неї бабуся, чоловік. А решті по дві кімнати. 

[…] На ПМЗ працювала. […] Потрапила до чудового 72-го цеху. Новий. І начальник чудовий. 

Начальниця втручалася у будь-яку долю, знала входи та виходи. Мене викреслили зі списку, а 

вона сказала нехай вписують. У тебе немає сім'ї [мати-одиначка]. А коли директор дізнався, 

що дитині вже 10 років... І в цей час будували у нас 5-ти поверхові будинки з білої цегли. 5-

ти поверхові біля заводу, біля відділу кадрів. І люди отримували квартири. А потім почали 

зводити 9-ти поверховий величезний будинок. І там вже почали посилати людей на 

будівництво, щоб було дешевше, швидше. Великий будинок [- описує досвід, але не будинок 

у якому отримала квартиру]. […] Підійшла моя черга. 85-го року я отримала. У 80-му році я 

увійшла до списку, але остання. Директор каже, терміни менші, треба отримувати. У 

сестри був чоловік начальник, у Світловодську. Їй дали хорошу квартиру, 4-тий поверх біля 

моря. У 80-му увійшла до списку, почали лаяти, що не ходжу на будівництво. У мене ж 

удома дитина. […]  

І мене почали сварити. Мені, кажу, важко. У мене ж дитина. І годувати її потрібно. 10 

років. Тоді було таке розпорядження, звільняли людей від роботи, щоб я йшла тільки на 

будівництво. Почали зводити 16-ти поверхові будинки. І я туди потрапила. Я намагалася 

добре працювати. Допомагала муляру. Цеглини кидали. І я дуже старалася. 

Деякі люди були поганими і заздрісними. Сказали: Ходи, ходи, і тобі [все одно] дадуть 13-й 

чи 14-й [“погані” поверхи]. На схід. Я хотіла поверх отримати гарний [у 16-ти поверховому 

цегляному будинку]. Написали який поверх хочете, йдіть додому. На чергу – вже все 

розписано. У журналі записано, скільки хто годин працював. Дали мені 5-й поверх. Дуже 

зраділа. Боялася, щоб не зайняли [була така практика]. Колись батькові дали квартиру на 2-

му поверсі, а жінка вже зайняла. [Вона сказала]: через мій труп. 

Але все чудово [вийшло з моєю квартирою]. Останнім часом мене [на будмайданчику] 

посилали шпалери різати. І вже ми прийшли в квартиру, шпалери вже були поклеєні. 

Вони подивилися, що я години відпрацьовувала. Відразу сказали: Схід. А я: мені лише поверх. 

Батько(?) сказав, тобі передбачена 2-х кімнатна. І мені дали 2-х кімнатну. Ліфт. І сусіди 

добрі попалися. 

На схід спекотно. Усі хотіли на південь чи на захід. Усі хотіли, де сонце, де є балкон. В нас 6 

метрів лоджія. […] Погані [квартири/поверхи] давали тим, хто не ходив на будівництво. 
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Нормальну дали. Хороші поверхи – 9-й, 7-й, 6-й. Погоджувались і [на] 12-й. Там такий 

балкон! 

У нас чеський проект. Минуло 7 років, почали утеплювати кутові [квартири]. Подруга у 

сусідньому під'їзді, у неї було сиро. Утеплювали стіни” (HD3) 

 

Ще одним фактором прискорення отримання квартири у радянському 

Дніпропетровську був факт безпосередньої участі в будівництві будинку. 

Наприклад, інформант HD6 зазначає, що коли їй було два роки, її батьки отримали 

кутову квартиру на 4-му поверсі панельного будинку (збудованого у 1970 році) й 

для цього вони “Перебували [у черзі на отримання квартири] років зо два. Батько 

півроку у вихідні відпрацьовував на будівництві цього будинку, різноробом” (HD6). 

Тіньова сторона адміністративного розподілу житла у радянському 

Дніпропетровську включала таке: 

 

“Якщо [дружина] стояла 20-та [мабуть, 20-та в списку у себе на підприємстві], 

вклинюється у міськвиконкомівську. Там дробилася ще на черги. Бюрократизм. Там завжди 

є блат. Без цього людство ніколи не існувало. Вклинювали. Бувало виїжджали, 

обмінювалися, забирали квартиру до міськвиконкому. Нею могли швидко розпорядитись. 

Дзвонили та давали. На міжособистісному рівні вирішувалося найчастіше нормально. Але 

спекуляція була. Приховати нюанси у фонді було легко. Тож спекулювали квартирами. Іноді 

отримували бандити. Він один, а отримує 3-кімнатну квартиру. Не часто. Але це 

викликало обурення. Але мирилися з цим. Це “посадове право”. Монополія […] У відомстві 

секретар міськвиконкому міг вивести із черги якісь квартири. Одну, дві, три, десять. Міг 

куму, знайомим, другові, свату. Були тіньові махінації. Тіньова економіка з'явилася з 

перебудовою” (HD2) 

 

“у черзі відбувалися темні речі. У черзі мали номери. І згодом номер міг збільшитись. Але 

дізнатися, кого засунули, не можна було. Був 120-й. На рік 10 квартир. Приходите, а ви вже 

не 120-й, а 136-й. Молодим спеціалістам у направленні ніде "квартира" не було написано. У 

кращому випадку – гуртожиток. Розподіляли нас [після університету] – у Підмосков'ї, 

Донецьку, Луганську, Санкт-Петербурзі (тоді Ленінград). Але нікому квартиру не дали. Усі 

повернулися через 3 роки до Дніпропетровська, як відпрацювали [за розподілом]. 

Теоретично мали ставити [у пільгову чергу для молодих фахівців – отримати протягом 3-х 

років]. […] У виконкомі було відділення, куди заводи, фабрики давали оголошення. 

Безробіття не було. Чи отримували молоді? Чув. Повинні були потрапляти у пільгову чергу. 

Якщо без дитини, могли на довго в гуртожитку [застрягти]. […] Дехто виїжджав на 
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Далекий Схід, Забайкалля, там більше приваблювали квартирами. Тут, у європейській 

частині [СРСР], було складно” (HD4) 

 

“Були [нечесні схеми]. Можна було занести гроші та отримати квартиру. Популярними 

були кооперативи. В них швидше будувалися квартири. Люди вкладали туди гроші. Там 

найкраща якість, матеріали. Вони в обслуговуванні були кращими. […] У мене на роботі був 

випадок, розселяли комуналку. Людина одна з сім'єю сиділа і сиділа, доки всіх виселили. Він 

один залишився у комуналці. Він залишився у центрі у 5-поверхівці. У сталінці. У шикарній 

квартирі, яка була раніше комуналкою. Заносили до профкому, щоб просунутися по черзі. 

Або дітей народжували” (HD6) 

 

Також, за часів Радянського Союзу, люди придумували різні хитромудрі 

ситуативні схеми як обійти радянське законодавство щодо права на житло. 

Прикладом може слугувати така історія із реального життя в умовах державного 

соціалізму: 

 

“Вирішив знайомий мігрувати до Америки. Авантюра. Але вона вдалася. Виїхав туди без 

нічого. І постало питання, як позбутися квартири. 1-кімнатна квартира у 24-поверхівці. 

Уклав з жінкою фіктивний шлюб, потім розлучився і виписався, а вона залишилася 

прописаною. А вона йому заплатила. Державну квартиру продати не можна було. Люди 

схеми вигадували” (HD4) 

 

Щодо загальних правил адміністративного розподілу житла в 

Дніпропетровську, то інформанти відмічають, що  

 

“Як правило, так написано у законах. Три особи – 2 кімнати, 1 особа – 1 кімната, 2 особи – 

1 кімната. Якщо вагітна жінка, переоформляли чергу на 2-кімнатну. За цим стежили. 4-та 

дитина – право на 3-кімнатну. Але не завжди цього дотримувалися. Був дефіцит житла. 2 

особи – ось вам 1-кімнатна. Найчастіше дотримувалися правила. Якщо у ЗВО чоловік та 

дружина доценти, мали право на додаткові 6 або 7 метрів. Якщо професор – окремий 

кабінет, а то й трикімнатна. Цього дотримувалися. Але не завжди. За рівних умов, якщо 

двоє батьків та дві дитини, першим отримає той, у кого різностатеві діти. […] Це такий 

норматив” (HD2) 

 

“Якщо людина отримувала державну квартиру, якщо помре, квартиру забирали, якщо не 

встигла прописати. А працівник прописував: не родич – не можна, і лише родича. Продати 

квартиру – більше обмінні бюро. Міняли. Виписували. Хто там змінює на Дніпропетровськ. 
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Починали рівноцінна чи ні. Доплачували. Доплати були. Якщо, наприклад, із 

Дніпропетровська до Токмака [місто в Запорізькій обл.], мала б бути більша площа або 

доплачували” (HD4) 

 

“У місті при виконкомах були черги для вчителів, лікарів, але не особливо вони отримували. 

Мій будинок будував завод Карла Лібкнехта, але 10 відсотків квартир віддавали до 

виконкому для соціальних працівників. Загальна черга була. А багатодітній сім'ї можна було 

стати у дві черги – у виконкомі та на роботі. І потім обирати. Але, на мою думку, на 

підприємствах отримували квартири швидше. […] На отримання квартир членство [в КП] 

не впливало. Залежало отримання житлоплощі від кількості дітей. Наявності інваліда. Іще 

окрему кімнату давали професорам під кабінет. Їм потрібна окрема кімната, вважали. 

Якщо діти різної статі, то на них давали дві кімнати. Норма була на людину 6 квадратних 

метрів. Ну, може, 9 квадратних метрів” (HD6) 

 

“Я чула, що квартири видавалися за кількістю людей у сім'ї. Якщо чоловік та дружина – 

однокімнатну, якщо двоє дітей одностатеві – 2-кімнатну, різностатеві – 3-кімнатну. 

Багато хто говорив, у кого родичі обіймали високу посаду, отримували кращу. Але це так 

говорили. Як було насправді, не знаю. […] Я знаю, що були пріоритети у багатодітних 

сімей. У нас в будинку були. Була сім'я 6 дітей та площа в рази більша. Це було. Також чула, 

що мали повагу до віку. Якщо в сім'ї пенсіонери, то це враховували, даючи на нижчих 

поверхах” (HD7) 

 

Як зазначено вище, архівні матеріали вказали на певну гендерну нерівність у 

отриманні житла, проте результати глибинних інтерв’ю засвідчують протилежне: 

“Однаково [отримували квартири]. Не було [дискримінації]. […] Якщо 

професіоналізм жінки вищий, отримувала вона” (HD1); “[я] працював в організації, 

яка близька до автозаводу, працювали дві молоді жінки. Обидві отримали. Ми їх 

відпускали. Вони ходили будували. По 1-кімнатній отримали. Одна на 7-му, інша на 

8-му [поверсі]. Не можу сказати, що жінки зазнавали дискримінації. Одинак міг 

отримати, якщо тобі пощастило” (HD4); “Жінки, мабуть, менше подавали на 

житло, але якщо була у жінки можливість отримати квартиру, то подавала 

дружина” (HD5). Тобто у радянському Дніпропетровську в процесі 

адміністративного розподілу житла спостерігалась не гендерна дискримінація, а 

радше дискримінація за сімейним статусом (одинаки vs сімейні). 
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Важливим з точки зору розуміння соціальної структури отримувачів житла у 

добу пізнього соціалізму є те, що тоді прослідковувався відносний егалітаризм у 

процесі розподілу житла в “закритому” Дніпропетровську. Як сповіщає інформант 

HD1, отримувачі квартири у її брежнєвці були “Абсолютно різні. Інженера, 

службовці, вчителі, вихователі. Строката компанія. І робітники, до речі, також 

були. Не можна сказати, що відбір був. Черга підійшла – одержав квартиру. 

Простіше було” (HD1). Таким чином, у радянських великих житлових масивах 

спостерігався соціальний мікс, який був відображенням відносного егалітаризму у 

тогочасному процесі адміністративного розподілу житла. 

Як зазначають інформанти, описуючи та порівнюючи радянський 

Дніпропетровськ з іншими тогочасними містами колишнього СРСР, 

 

“Закрите місто автономно мало якісь свої нормативи життя. Ми [були] незалежні, більш 

незалежні від Києва, від українських бюрократичних структур. А від Москви віддаленість. І 

Дніпропетровськ міг диктувати. Ключові галузі – Південмаш та металургійні гіганти – 

завод Петровського, Леніна на той час, Бабушкіна. Порядку було більше. І швидше 

отримували тут квартири. Дніпропетровськ був містом-мільйонником” (HD2) 

 

“[Дніпропетровськ] за Радянського Союзу. 13 вишів. Що дивувало. Поруч Донбас. Де 

повинен бути гірський інститут? - В Донецьку. А його зробили тут. І вони всі приїжджали 

сюди та їхали до себе. В нас наукова сфера. Плюс наш машинобудівний. Військову 

продукцію робив. Науку потягнув. Велика промисловість і наука – злиття. Разом зростали. 

Індустрія, металургія, машинобудування та наука – все. Хіміки, металурги, медичний, 

будівельний [можливо про інститути]” (HD4) 

 

Інформант HD5 підкреслює, що статус закритого міста не впливав на якість 

житлового фонду та швидкість отримання квартири, зокрема: “Одні й самі типові 

конструкції, ДБНи, ГОСТи, все будувалося однаково. Одні й ті самі інститути 

будували будинки. Тому не думаю, що це [статус закритого міста] впливало на це 

[якість житлового фонду та швидкість отримання квартири]” (HD5). Також, 

інформант HD7 додає, що статус закритого міста не впливав на більш кращий 

житловий фонд міста “Сказати, що щось було вау, ні, все було стандартно. 

Хрущовка – це хрущовка, а панелька – панелька” (HD7). Цікаво те, що перший 9-
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поверховий будинок у Дніпропетровську з'явився у 1966 році (рис. 2.4), що 

ознаменувало собою початок згасання епохи хрущовських черьомушек. 

 

 

Рис. 2.4. Перший 9-поверховий будинок (брежнєвка) у радянському 

Дніпропетровську, в який заселились восени 1966 року (фото 1970-х років) 

(автор невідомий, https://www.shukach.com/uk/node/15924) 

 

Найбільш бажаними поверхами у процесі отримання житла були: “З другого 

до четвертого [поверху]. Багато хто відштовхувався від ліфта. Як казали, щоб із 

важкими торбинами високо не підніматися” (HD7); “перший [поверх] – 

найнеблагополучніший, а 3-4-ий – найкомфортніший, щоб дійти пішки” (HD5); 

“Краще другий і не верхній. Не перший і верхній”(HD2); “Коли розподіляли, на 

перший та останній, ніхто йти не хотів. Шум, бруд. Перші поверхи, близько до 

під'їзду сміттєпроводи. Це був кошмар – щури, таргани. На перших поверхах 

смерділо, миші, щури. 8-9-й [поверхи у 9-ти поверховому будинку] не хотіли. 

Якість не дуже. Ліфти часто ламалися. У 9-ти поверховому один ліфт. Це у 16-
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поверхівках два. 4-5-й – [найкращі] поверхи в 9-ти поверховому. Можна пройти 

туди [без ліфта]. […] Тоді люди на перший і останній [дивилися] без задоволення. 4-

5-6-й – це 5 балів [максимальна оцінка]” (HD4); “Не хотіли перший поверх. Вода 

піднімається та затоплює” (HD2); “[Ми] Хотіли сонячну отримати. У нас тут 

трикімнатна виходить на південь, тепло. Від сонця закритися можна. У 3-

кімнатній одна світла на південь, решта туди, на північний бік. Якщо була 

можливість, обирали південь. Запитували, північ, якщо близько [інший] будинок, 

низькі поверхи – завжди погано, темно” (HD4); “Популярні – 3-5 поверхи. Не 

замислювалися, яка сторона. Кутові останніми розбиралися. Небажаним вважався 

перший поверх. Навіть 9-й поверх був кращим. Ліфти добре працювали. Дахи не 

текли. ЖЕК раз на три роки покрівлі ремонтував” (HD6). 

В радянському Дніпропетровську існували різні будівельні проєкти житлових 

будинків. Наприклад, чеський проєкт: “За чеським проектом [будинки] тепліші, 

цегляні. Панельні [будинки] холодні. Але чеський будинок теж – закутки так 

зроблено. Теж холодно, дуло, мокріли. Чи то не годилися, чи то стіну тонше, чи 

щось не зробили. Кутові квартири потім важко було продати”, при цьому кутові 

квартири були “Холодні, сирі. Їх і зараз утеплюють. Приїжджали будівельні 

організації, ЖЕК, шви заштовхували. Взимку задувало. Ці бетонні промерзають. Це 

зараз утеплилися. Кожен по-своєму” (HD4). Що стосується кутових квартир, то як 

вичерпано зазначив один з інформантів – “Як і зараз [кутові квартири] – не дуже 

добре це сприймались, посередині [будинку] – це краще” (HD5). 

Навіть у відносно кращих будинках Дніпропетровську існувала класична 

проблема поганої якості останнього поверху: “Будинок дуже гарного планування 

[відомчий]. У центральному елітному районі. […] Єдине, дах протікав. Довелося 

стати будівельником – смолити козирки” (HD2). Також, інформант HD5 описуючи 

квартиру, що отримав батько HD5 у 1980 р., наголосив на тому, що “Квартира не 

торцева” (HD5), що, на думку автора, вказує на кращі житлові умови у неторцевих 

квартирах. 

До речі, були й випадки в процесі радянського розподілу житла, коли люди 

отримували кращі житлові умови незалежно від адміністративного фаворитизму 
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(хоча він був певним чином присутній на попередніх фазах отримання житла – (1) 

при записі до списку очікування на житло та (2) при просування в межах черги). 

Наприклад, інформант HD4 описує цікаву практику поза участі “Старшого Брата”6, 

коли він отримав “престижний” 4-й поверх: “Я отримав 4 поверх. Випадково. 

Жеребкуванням. Не завжди примусово розписували організації. Робили 

жеребкування 3-кімнатних, 2-кімнатних. Як лотерею розподіляли квартири”, але 

водночас “знайомство” грало важливу роль “Незважаючи на жеребкування, хороші 

квартири залишалися у родичів [керівників процесу розподілу]” (HD4). 

Окрім цього, членство у Комуністичній Партії впливало на пришвидшене 

отримання житла й забезпечення кращими житловими умовами, але це в основному 

стосувалось середніх та вищих щаблів “прислужників” комунізму. Підтвердження 

цього можна віднайти у таких відповідях інформантів: 

 

“Для тих, хто перебував у партії, усі переваги. Чому лізли до партії? 99% – це кар'єристи. 

Порядна людина сама не хотіла йти в компанію до цих. […] Я [якось будучи в інституті] 

запитав [у людини з парткому], чи можу вступити до партії. А він каже, існує рознарядка, 

щоб прийняти одного інтелігента, потрібно десять працівників фізичної праці. Каже, 

квоту ми вибрали свою. Навіть у партію вступити був дефіцит. Я сам не схотів. Сказав 

усе. Подорослішав. Брехня йде. У партії одні непорядні люди. І між ними все йшло, блат 

тощо. За рахунок решти. 

[Це стосувалося] Усього. Партійним – житло. […] Чи отримували житло по партійній 

лінії. Усі партійні жили у центрі міста, у хорошому житлі. Сюди на околицю, на Тополь 

жоден партійний не їхав у тролейбусі. Як вони примудрялися? У них у всіх були, [тобто] 

великих партійних. Маленьких сошок квартирами не обдаровували. А боси вони жили в 

іншому вимірі. Зараз усі роблять гроші, а тоді – становище та блат. Спецмагазини, 

спецрозподіл. Нам теж підкидали, коли у магазинах не було. Курка, палиця ковбаси, крупа 

залежана. Горошок зелений. Продовольчі пакети. Не пам'ятаю, щоби партійні брали 

курку” (HD4) 

 

“Це питання впливало на все. Членам партії, насамперед, надавалося житло. Якщо ти не в 

комсомолі – то до університету не потикайся, тож треба було думати ще у школі. Партія 

– це було, безумовно, особливе коло” (HD5) 

 

 
6 Старший Брат (англ. Big Brother) – персонаж роману Джорджа Орвелла “1984”, одноосібний лідер держави Океанія і 

партії “Ангсоцу”. 
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“Люди, які у партії обіймали високу посаду, отримували пристойні квартири, ділянки землі. 

На відміну від звичайних партійних” (HD7) 

 

Також, інформантом HD3 підкреслюється те, що в радянському 

Дніпропетровську на рубежі доби десталінізації та пізнього соціалізму квартири 

отримували повільно (тобто потрібно було довго стояти у черзі), але з плином часу 

процес пришвидшився. Ще один інформант повідомляє, що процес 

централізованого розподілу житла у міста відбувався “Дуже важко. Хитро. Були 

різні черги. Загальна рухалася повільно. Друга – пільгова. Туди потрапляли інваліди, 

заслужені [люди], може, багатодітні. Швидше рухалася. Від 3 до 4 років. А ті, хто 

у простій – 15-20 років. Швидше не можна було. Це було дуже складно. Загалом 15 

років” (HD4). 

В загальних рисах, соціальну нерівність у швидкому отриманні житла й 

доступу до покращених житлових умов за часів пізнього соціалізму у радянському 

закритому місті можна описати за допомогою такої тріади (базуючись на архівних 

матеріалах та результатах глибинних інтерв’ю). На вершині знаходились 

номенклатура (“керуючий клас”), інтелігенція та білі комірці, які мали свої привілеї 

або ж знали тих, хто могли б допомогти отримати краще житло. У підніжжя 

перебували сірі комірці (тобто працівники соціальної сфери), які були не у фаворі 

щодо швидкого отримання житла, а тому стояли в черзі довше, ніж інші. Між 

підніжжям та вершиною соціальної стратифікації знаходились сині комірці, які 

могли отримати житло швидше, ніж сірі комірці. Але в межах даного соціального 

страту спостерігалась своя диференціація в залежності від професійних навичок та 

лояльності робітників підприємств, пріоритетності та стратегічності підприємств 

тощо. Звісно, в даній тріаді були свої винятки через існування непотизму(кумівства), 

паралельного “ринку” житла (де була змога обміняти квартиру) або незаконне 

спеціальне “вселення” людей до аварійних будинків, що потребували нагального 

розселення по нових квартирах тощо.  

Підводячи підсумок результатів дослідження трьох історичних епох розвитку 

житлової сфери радянського високопріоритетного метрополісу, можна сказати, що у 

Дніпропетровську існувала соціальна “класова” нерівність при розподілі житла та у 

доступі до кращих умов проживання. Номенклатура та інші елітарні групи 
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отримували житло з більшою житловою площею та з кращих будівельних 

матеріалів, натомість звичайні міські пролетарії отримували житло у комуналках, 

потім – у хрущовках, а згодом – у стандартизованих панельних багатоповерхових 

будинках (рис. 2.5). В основному, “пролетарські” будинки були зроблені із 

будівельних матеріалів низької якості, а квартири в них мали подекуди ганебний 

стан на момент здачі будинку в експлуатацію. Отже, такі результати підтверджують 

раніше висловлену гіпотезу 2.1 щодо існування в кейсовому місті суттєвої 

соціальної нерівності у процесі командно-адміністративного розподілу житла. 

Як видно з рис. 2.5, в радянському Дніпропетровську існувала вертикальна 

житлова нерівність щодо якості житлових умов, яка напряму залежала від 

соціального статусу отримувача житла. За часів післявоєнного сталінізму та 

десталінізації вертикальна житлова нерівність перебувала у зародковому стані, а в 

період пізнього соціалізму набула більш вираженого характеру. Окрім вертикальної 

житлової нерівності, існувала й нерівність житлових умов щодо (не)кутових і 

(не)торцевих квартир, а також квартир на (не)сонячному боці будинку.  

Резюмуючи вищеописані результати та виходячи із досвіду вивчення 

радянського Дніпропетровська, я стверджую, що високопріоритетність міста 

зумовлювала більшу частку “привілейованих” мешканців, аніж у звичайних 

відкритих містах. 

В результаті цього, у “закритому” Дніпропетровську був більш поширений й 

сильніший соціальний розрив у процесі розподілу та доступу до житла і відповідно 

у якості житлових умов (зокрема, не тільки фрагментована горизонтальна житлова 

нерівність (будинки або готелі для номенклатури, закриті житлові комплекси для 

працівників спецпідприємств тощо), але і вертикальна житлова нерівність щодо 

якості житлових умов (в межах міських кварталів хрущовок та брежнєвок). Зокрема, 

політика післявоєнного елітизму у розподілі житла заклала разючу соціальну 

нерівність, яка поступово пом’якшувалась протягом десталінізації та пізнього 

соціалізму. Таким чином, можна певною мірою підтвердити гіпотезу 2.2 про вплив 

ефекту “закритого міста” на посилення/ускладнення соціальної нерівності у сфері 

розподілу житла у радянському Дніпропетровську.  
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Рис. 2.5. Патерни розподілу житла (зверху) та патерни вертикальних нерівностей 

житлових умов при розподілі житла (знизу; зліва – направо схематично зображено: 

сталінку, хрущовку та брежнєвку.) у радянському Дніпропетровську  

за часів післявоєнного сталінізму, десталінізації та пізнього соціалізму. 

(розроблено та побудовано автором)  
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2.2. Внутрішньоміські патерни задоволеності районом проживання  

у пост-соціалістичних метрополісах – кейс Дніпра 

 

Цей підрозділ в основному базується на опублікованому досліджені: 

Havryliuk, O. (2022). Neighbourhood (dis)satisfaction in a former closed Soviet city: the 

case of Dnipro(petrovsk), Ukraine. Bulletin of Geography. Socio-Economic Series, (57), 

23–44. https://doi.org/10.12775/bgss-2022-0021 

 

Після колапсу комуністичної системи у ЦСЄ та колишньому Радянському 

Союзі міста цих країн різко зіштовхнулись з проблемами соціальної 

несправедливості, соціальної нерівності, економічної стагнації тощо. До сих пір 

триває дискусія щодо конвергентності чи дивергентності траєкторій пост-

комуністичного міського переходу в країнах колишнього комуністичного блоку 

(Tsenkova, 2006; Gentile et al., 2012; Ferenčuhová & Gentile, 2016; Golubchikov, 2016; 

Tuvikene, 2016; Мезенцев & Денисенко, 2018).  

Починаючи з 1990-х років Україна, як і будь-яка країна колишнього 

Радянського Союзу чи пост-комуністична країна Європи, зазнала кардинальних 

інституційних, соціальних та міських трансформацій (Sýkora & Bouzarovski, 2012; 

Gnatiuk & Kryvets, 2018; Мезенцев & Денисенко, 2018). Пост-комуністичні міські 

трансформації в цих державах докорінно змінили соціально-просторову організацію 

міст, а також повсякденні практики міських мешканців та їхнє сприйняття 

внутрішньоміського простору й ареалів/районів проживання. Ці житлові ареали та 

райони зазнали значних соціальних та фізичних трансформацій в результаті 

деіндустріалізації, комерціалізації, приватизації, комодифікації, внутрішньо- та 

зовнішньоміській субурбанізації та інших типових процесів, притаманних пост-

комуністичному (вкл. пост-радянському) міському переходу. Таким чином, такі 

процеси переходу від планової до ринкової економіки змінили різні характеристики 

середовища проживання та, відповідно, задоволеність цим середовищем 

(residential satisfaction). Попередні пост-комуністичні дослідження задоволеності 
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середовищем проживання (residential satisfaction) вказують на те, що патерни 

задоволеності районом проживання (neighbourhood satisfaction) та задоволеності 

житлом (housing satisfaction) значно відрізняються між містами та країнами (Kovács 

& Herfert, 2012; Herfert et al., 2013) через різний досвід “одомашнення 

неолібералізму” (“domestication of neo-liberalism”) після падіння залізної завіси та 

різну тривалість комуністичного правління, що відобразилось у різних формах 

комуністичного спадку (Musil, 2005; Smith & Rochovská, 2007; Stenning et al., 2010; 

Van Assche & Salukvadze, 2012). 

Досі, роль фактору радянської спадщини у формуванні поточних патернів 

задоволеності середовищем проживання у пост-комуністичних містах залишається 

недостатньо вивченою у міських дослідженнях. У даному дослідженні під 

радянською спадщиною мається на увазі, з одного боку, спадщина радянського 

містобудування/містопланування з її типовими підходами до забудови 

самодостатніх великих житлових масивів (мікрорайонів), які повинні були мати 

хорошу (наскільки це було можливо за комунізму) базову міську та соціальну 

інфраструктуру, тобто щоб всі публічні послуги можна було задовольнити в межах 

пішохідної доступності. З іншого боку, в межах ієрархії міських поселень 

радянської держави існувала значна нерівномірність різних типів перерозподілу 

ресурсів, де закриті міста посідали особливе місце через їхні високопріоритетні 

функції. Тому, в містах цієї привілейованої категорії було значно краще 

забезпечення продуктами харчування, культурою, житлом та інфраструктурою. 

Після геополітичного краху “Більшовицької Імперії” перші два аспекти майже 

втратили будь-яке значення, на відміну від “консервації” досягнень радянського 

житлового та інфраструктурного будівництва. 

Таким чином, радянський містобудівний/містопланувальний спадок закритого 

міста є погано вивченою темою в попередніх дослідженнях задоволеності 

середовищем проживання, особливо щодо фокусування на колишніх закритих 

радянських містах, населення яких, за часів комуністичного правління, 

перевищувало б 1 млн осіб. Зокрема, радянський Дніпропетровськ був містом-

мільйонником й одним із найбільших “закритих” міст УРСР й відповідно СРСР 
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(Portnov & Portnova, 2015). Радянський Дніпропетровськ мав статус “закритого 

радянського міста” через наявність у ньому високопріоритетних військових 

підприємств, що спеціалізувалися на серійному виробництві ракетобудівної 

продукції – зокрема, космічних ракет-носіїв ядерної та термоядерної зброї (див. 

Chertok, 2006; Портнов & Портнова, 2014; Siddiqi, 2016). Цей факт вплинув на якість 

радянського житлового фонду міста та визначив кращу інфраструктурну 

забезпеченість житлових районів працівників цих заводів (“Південмаш” та 

“Південне” Конструкторське Бюро (КБ “Південне”))7. Фактично, в епоху пізнього 

соціалізму близько 60% населення Дніпропетровська були працівниками 

Південмашу та КБ “Південне” та членами їхніх сімей (Zhuk, 2010, p. 21 cited in 

Portnov & Portnova, 2015). 

Підводячи підсумок, головна ціль даної роботи полягає в тому, щоб заповнити 

прогалину, утворену відносною недопредставленістю колишніх закритих 

соціалістичних міст у міських дослідженнях житлової сфери, і, одночасно, 

дослідити роль спадщини колишнього високопріоритетного статусу та радянського 

містобудування/містопланування в формуванні поточних патернів задоволеності 

районом проживання – на основі даних м. Дніпро(петровська). 

У загальному вигляді ключове питання дослідження можна сформулювати 

так: 

Які соціально-просторові патерни (не)задоволення районом проживання 

існують у пост-радянському Дніпрі, та чи має Дніпро спільні/відмінні траєкторії 

міського пост-комуністичного розвитку з траєкторіями інших міст колишнього 

комуністичного блоку (з фокусом на задоволеність районом проживання)? 

Щоб надати більш вичерпну відповідь на це запитання, автор розбив його на 

три більш конкретні питання: 

(1) Які патерни (не)задоволеності районом проживання існують у пост-

радянському Дніпрі? 

 
7 Південмаш (Південний машинобудівний завод) і КБ “Південне” були секретними військовими підприємствами 

радянських часів, розташованими в Дніпропетровську, які спеціалізувалися на будівництві та виробництві 

балістичних ракет для потреб військово-оборонного комплексу СРСР починаючи з 1950-х років. Саме через високу 

пріоритетність і важливість цих підприємств місто отримало статус закритої адміністративної одиниці. 
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(2) Які фактори найбільше впливають на задоволеність районом проживання у 

пост-радянському Дніпрі? 

(3) Яку роль відіграють фактори радянської спадщини (“радянський” фактор) у 

теперішніх патернах задоволеності районом проживання у м. Дніпро? 

Таким чином, метою даного дослідження є (а) оцінити інтегральний рівень 

задоволеності районом проживання у різних житлових районах міста Дніпро, з 

використанням результатів опитування 2018 року, та (b) встановити поточні патерни 

(не)задоволеності районом проживання, а також (c) з’ясувати які фактори вплинули 

на існування цих внутрішньоміських патернів. 

Концептуальні рамки дослідження. Важливу роль у житті людини відіграє 

середовище її проживання, тому якісне середовища проживання – це базова потреба 

людини. У сучасних містах, житловий район (мікрорайон) (neighbourhood) є 

найголовнішою одиницею, в якій відбувається наше соціальне життя, і це 

обов'язково впливає на якість життя мешканців (Hur & Morrow-Jones, 2008). Під 

задоволеністю середовищем проживання (residential satisfaction) зазвичай розуміють 

ступінь задоволеності людей їхніми умовами проживання у певному житловому 

районі (Terzano, 2014). Також, задоволеність середовищем проживання (residential 

satisfaction) можна визначити як “ступінь, коли люди сприймають своє середовище 

проживання як таке, що спроможне задовольнити їхні потреби та сприяє 

досягненню їхніх цілей” (Yang, 2008, p. 309). 

Коротко кажучи, задоволеність середовищем проживання розуміється як міра 

ступеня відповідності фактичних та бажаних умови життя людини. Високий рівень 

задоволеності середовищем проживання зазвичай вказує на високий ступінь 

відповідності між фактичним та бажаним житловим становищем, тоді як 

невідповідність між ними може призвести до почуття незадоволення (Lu, 2012). У 

літературі прийнято розрізняти задоволеність житлом (housing/dwelling satisfaction) 

та задоволеність районами проживання (neighbourhood satisfaction or surrounding area 

satisfaction) (Gentile, 2005; Lu, 2012; Herfert et al., 2013). Але ці два типи 

задоволеності середовищем проживання тісно і природно пов’язані. Наприклад, 

оцінка людиною житлових умов, ймовірно, включатиме її безпосереднє оточення (і 
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навіть її взаємовідносини з сусідами). Проте, вони відображають різні аспекти 

досвіду людського проживання. Фактори, які визначають задоволеність житлом та 

районом проживання, певною мірою збігаються, але не є ідентичними (Lu, 2012). 

Ключове питання у концепції задоволеності середовищем проживання полягає 

в тому, як оцінити задоволеність на різних просторових масштабах, враховуючи при 

цьому як суб’єктивні, так і об’єктивні індикатори. Ця класична дилема в 

дослідженні задоволеності середовищем проживання була влучно сформована таким 

чином: 

 

“Емпірично непросто кількісно оцінити задоволеність середовищем проживання. З цим 

пов’язані дві різні проблеми: з одного боку, соціальна бажаність [social desirability], 

породжена прямими запитаннями типу “Якою мірою ви задоволені…?”, а з іншого боку, 

труднощі визначення “об’єктивних” рівнів задоволеності середовищем проживання” 

(Amérigo & Aragones, 1997, p. 54) 

 

Щоб зрозуміти, як оцінити задоволеність районом проживання, нам слід 

усвідомити, що для цього потрібні багатогранні індикатори. Загалом, у багатьох 

дослідженнях середовища проживання виявлено важливі детермінанти 

задоволеності районом проживання та житлом, такі як соціально-демографічні та 

психосоціальні (або поведінкові) характеристики, характеристики житла та району 

проживання, а також екстернальні характеристики (Amérigo & Aragones, 1997; 

Dekker et al., 2011; Herfert et al., 2013; Mohit & Raja, 2014; Krūmiņš et al., 2018). 

Задоволеність районом проживання, як один із типів задоволеності середовищем 

проживання, є своєрідним маркером соціально-просторового розвитку міста, 

оскільки задоволеність впливає на ментальне здоров’я жителів, внутрішньоміську 

мобільність, задоволеність життям, міську регенерацію тощо (Gruber & 

Shelton, 1987; Grogan-Kaylor et al., 2006; Kweon et al., 2010; Permentier et al., 2011; 

Ferreira, 2016; Van Assche et al., 2019). 

У даному дослідженні, спираючись на досвід численних досліджень 

задоволеності районом проживання як у загальному, так і в пост-комуністичному 

контексті (напр., Basolo & Strong, 2002; Gentile, 2005; Adriaanse, 2007; Hur & 

Morrow-Jones, 2008; Herfert et al., 2013; Todorić & Ratkaj, 2015; Ferreira, 2016), для 
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оцінки задоволеності районом проживання використовуються суб'єктивні 

індикатори, а екстернальні характеристики житлових районів слугують для пошуку 

просторових закономірностей (патернів) задоволеності районом проживання. З 

одного боку, вибір такої моделі оцінки задоволеності районом проживання 

зумовлений тим фактом, що суб’єктивна інформація мешканців про їхній район дає 

важливе розуміння того, які аспекти становища в районі проживання мають більший 

вплив на загальне задоволення районом проживання (Adriaanse, 2007). З іншого 

боку, як зазначалося вище, емпірично важко визначити об’єктивні рівні 

задоволеності середовищем проживання (Amérigo & Aragones, 1997, p. 54). У 

літературі описано багато важливих індикаторів задоволеності районом 

проживання. В основному, ступінь задоволеності житловим районом залежить від 

таких індикаторів, як мережа вуличного освітлення, громадський транспорт та 

якість обслуговування в межах житлового району тощо. Важливо зауважити, що 

суб’єктивні детермінанти задоволеності районом проживання можна розділити на 

сприйняття (perception) та оцінку окремих атрибутів житлового району, оскільки 

вони мають різні суб’єктивні міри (subjective measures) (Mantey, 2021). Тому, надалі, 

під суб’єктивними індикаторами буде розумітись суб’єктивна оцінка атрибутів 

житлового району, а не сприйняття. Отже, модель оцінки задоволеності районом 

проживання у м. Дніпро складається із семи суб’єктивних індикаторів, пов’язаних з 

оцінкою якості екологічних, інфраструктурних (в т.ч. громадський сервіс), 

соціальних аспектів та благоустрою (див. нижче), які часто використовується у 

чистому або наближеному вигляді в різних житлових дослідженнях (див. Amérigo & 

Aragones, 1997; Basolo & Strong, 2002; Furr et al., 2005; Tita et al., 2006; Hur & 

Morrow-Jones, 2008; Mantey, 2021). 

Загалом, у літературі прослідковується два просторові масштаби вивчення 

задоволеності районом проживання у пост-комуністичних містах. Перший 

масштабний вимір – дослідження задоволеності середовищем проживання у пост-

комуністичних метрополісах ЦСЄ та колишнього СРСР фокусуються на вивченні 

задоволеності житлом та районом проживання в межах всього міста з врахуванням 

його внутрішньоміської просторової структури (Gentile, 2005; Todorić & Ratkaj, 
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2015; Krūmiņš et al., 2018). Як відмічають Todorić & Ratkaj (2015), патерн 

задоволеності районом проживання у пост-комуністичному Белграді (Сербія) має 

низку центрально-периферійних відмінностей. Зокрема, у центральній зоні міста 

найбільше невдоволення серед резидентів викликають забрудненість атмосферного 

повітря, брудні вулиці, відсутність місць для паркування, незаконна забудова, 

незаконне зростання роздрібних магазинів, величезна кількість пекарень, банків, 

букмекерських контор тощо. Водночас, на околицях (outer zone) Белграду резиденти 

районів незадоволені соціальною та фізичною інфраструктурою (іншими словами, 

базовою міською інфраструктурою), соціальним середовищем та екологічною 

ситуацією (забруднення води, повітря та землі). Тимчасом, Gentile (2005) зазначає, 

що в метрополісі колишнього Радянського Союзу (Усть-Каменогорськ, Казахстан) 

рівень задоволеності середовищем проживання значно варіюється в залежності від 

типу житла, а не від відстані району до центру міста. Крім того, це дослідження 

зафіксувало значний вплив спадщини СРСР (радянського економічного та 

територіального планування) на задоволеність середовищем проживання в Усть-

Каменогорську, а саме: існує значна різниця в задоволеності між мешканцями, які 

проживають у житловому фонді, побудованому колишніми високопріоритетними 

підприємствами, та мешканцями, які проживають в іншій, превалюючій частині 

житлового фонду.  

Другий масштабний вимір – дослідження задоволеності середовищем 

проживання у окремих житлових районах міста або навіть міських регіонах пост-

комуністичних метрополісів (напр., Bonnefoy et al., 2003; Kovács & Douglas, 2004; 

Temelová & Dvořáková, 2012; Herfert et al., 2013; Temelová & Slezáková, 2014; 

Neugebauer & Kovács, 2015; Gorczyca & Grabinski, 2018). Наприклад, Herfert et al. 

(2013) дослідивши задоволеність районом проживання у п’яти міських регіонах 

ЦСЄ (Лейпциг, Будапешт, Вільнюс, Софія та Санкт-Петербург) прийшли до 

висновку, що великі житлові масиви (large housing estates), побудовані в 1970-х і 

1980-х роках, мають високий рівень задоволеності серед їхніх резидентів. Однак, як 

відмічають самі автори, краща якість зелених насаджень та проектування нових 

житлових ареалів у районах середмістя (inner-city neighbourhoods) та реконструкція 
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старого міста (old city) роблять великі житлові масиви менш привабливими та 

знижують задоволеність їхніх мешканців (особливо у випадку Лейпцига, Будапешта 

та Вільнюса).  

Як показують вищенаведені емпіричні дослідження, на відміну від інших 

колишніх країн Радянського Союзу та пост-соціалістичних країн ЦСЄ, нам дуже 

мало відомо про те, які поточні патерни задоволеності районом проживання 

(включаючи райони із радянськими великими житловими масивами) 

спостерігаються в українських метрополісах. Фактори, що впливають на 

задоволеність районом проживання в українських метрополісах, є поверхнево 

дослідженими й неочевидними. Це дослідження фокусується на місті Дніпро, 

Україна, як одному з найбільших метрополісів колишнього Радянського Союзу та 

одному з типових пост-соціалістичних міст ЦСЄ з притаманним їм спектром 

соціальних, економічних, просторових та управлінських проблем пов’язаним з пост-

комуністичним міським переходом. Більше того, за радянських часів м. Дніпро було 

привілейованим “закритим” містом через його важливі військово-промислові 

функції (виробництво ракетних двигунів), що значно вирізняло Дніпро на фоні 

інших міст Радянського Союзу (Chertok, 2006; Zhuk, 2010 cited in Portnov & 

Portnova, 2015; Portnov & Portnova, 2015; Siddiqi, 2016). Тому очікується, що роль 

“радянського” фактору, як комбінації факторів радянської спадщини, може 

відігравати одну із домінантних ролей у формуванні сучасних патернів 

задоволеності районом проживання (Гіпотеза 2.3). Також, висувається гіпотеза про 

те, що у Дніпрі відносно висока задоволеність районами проживання 

спостерігається серед резидентів житлових районів з великими радянськими 

мікрорайонами (які успадкували свою житлову привабливість та престиж ще з 

радянської ери) (Гіпотеза 2.4); дане припущення суперечить твердженню Musterd & 

Van Kempen (2007) про те, що у східноєвропейських великих житлових 

мікрорайонах післявоєнної доби проживає багато незадоволених резидентів.  
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Характеристика досліджуваної території. Дослідницьким кейсом було 

обрано місто Дніпро (нас. бл. 1 млн осіб) як один із шести метрополісів України 

(Мезенцев, 2005; Руденко & Савчук, 2013) – рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6. Пост-радянські міські ландшафти м. Дніпро: (a) манхеттенізація центру 

Дніпра, (b) історична частина Дніпра (“Старе Дніпро”) – ядро міста зі змішаною 

забудовою; (c) радянське масове житло (великий житловий масив “Тополь-1”) з 

фрагментами індивідуального утеплення фасаду – напівпериферія Дніпра з 

переважно багатоповерховою забудовою; (d) “міське селище” та (e) сільсько-

міський контраст – напівпериферія Дніпра з переважно приватною забудовою;  

(f) панорама периферії Дніпра з переважно приватною забудовою 

(фото автора, травень 2019 р.) 
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Сучасна просторова структура Дніпра (Дніпропетровськ до 2016 р.) 

складається із трьох історичних шарів, таких як передрадянський, радянський та 

пост-радянський або у більш ширшому історичному розумінні з 

передкомуністичного, комуністичного та пост-комуністичного (рис. 2.6). Дані три 

фази історичного розвитку міста притаманні й іншим містам країн ЦСЄ та 

колишнього СРСР (напр., Gentile, 2005; Herfert et al., 2013; Todorić & Ratkaj, 2015; 

Krūmiņš et al., 2018). Починаючи з 19-го сторіччя Дніпро завжди був важливим 

форпостом соціально-економічного розвитку України, а у другої половини 20-го 

сторіччя місто стало ще й одним із небагатьох центрів розвитку ракетобудівної 

індустрії в світі та найбільшим серед одинадцяти “закритих” міст колишньої УРСР 

(Portnov & Portnova, 2015).  

У наші дні, Дніпро має багато рис типового пост-комуністичного метрополісу 

щодо планувальної структури, типів житлової забудови, соціально-просторових 

трансформацій (наприклад, манхеттенізація, джентрифікація тощо) та інституційних 

трансформацій тощо (рис. 2.6). Водночас в місті зберігається значний вплив 

промислового “минулого” часів колишньої “Радянської імперії”. 

Дані та методи дослідження. Дане дослідження базується на вибірковому 

анкетному опитуванні дорослих (18+) мешканців Дніпра (n=1248), проведеному на 

початку 2018 року8. Опитування було ініційовано Університетом Осло (Норвегія) та 

проведено на договірній основі “Центром соціальних індикаторів”, що входить до 

складу авторитетного Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Це 

було опитування віч-на-віч, яке серед різних питань включало таке питання про 

задоволеність районом проживання: “Як ви оцінюєте свій район за такими 

індикаторами за шкалою від 1 до 5 (1 – дуже погано, 5 – дуже добре)?“ (див. 

індикатори в табл. 2.2). 

 

 
8 Базуючись на випадковій вибірці на125 виборчих дільницях Дніпра було опитано 1258 респондентів. Але для десяти 

з них виникли труднощі з віднесенням до конкретного житлового району. Тому в даному дослідженні автор 

використав вибірку з 1248 респондентів – без респондентів з виборчої дільниці 104. Детальна методика формування 

вибірки для опитування Дніпра описана за посиланням: https://www.tandfonline.com/doi/suppl/10.1080/ 

14650045.2020.1830766?scroll=top (28.03.2022) 
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Таблиця 2.2. Суб’єктивні індикатори задоволеності районом проживання 

 

Індикатори Шкала 

1. Якість повітря 1-5, де 1 – дуже погано, 5 – дуже добре 

2. Вибір магазинів, супермаркетів 1-5, де 1 – дуже погано, 5 – дуже добре 

3. Благоустрій території 1-5, де 1 – дуже погано, 5 – дуже добре 

4. Громадський транспорт 1-5, де 1 – дуже погано, 5 – дуже добре 

5. Криміногенна ситуація 1-5, де 1 – дуже погано, 5 – дуже добре 

6. Вибір розважальних місць різних видів 1-5, де 1 – дуже погано, 5 – дуже добре 

7. Загальна соціальна обстановка 1-5, де 1 – дуже погано, 5 – дуже добре 

 

Опитування мешканців Дніпра проводилося на основі випадкової вибірки на 

125 виборчих дільницях (або на найвищому просторовому рівні в межах 64 

виборчих округів). Згодом із 64 виборчих округів було сформовано 33 житлові 

райони. Це було зроблено для того, щоб забезпечити приблизну репрезентативність 

вибірки для міста за типом житлової забудови, географічним розташуванням 

відносно центру міста та експозицією щодо річки Дніпро (рис. 2.7), оскільки 

офіційної мережі житлових районів у м. Дніпро немає (навіть у чинному 

Генеральному плані розвитку міста Дніпро (2019)). На етапі кодування та аналізу 

даних респондентам була забезпечена повна анонімність, і, відповідно, набір даних 

не містить імен та адрес, що відповідає чинному українському та норвезькому 

законодавству про захист персональних даних. 

У цьому дослідженні, щоб відповісти на вищезазначені дослідницькі питання 

та гіпотези, була побудована модель оцінки задоволеності районом проживання, на 

основі якої розраховано агрегований індекс задоволеності житловим районом, а 

потім проведено два типи статистичного аналізу. 

Базуючись на даних опитування, було побудовано модель оцінки 

задоволеності районом проживання, яка складається із семи різноаспектних 

суб’єктивних параметрів (індикаторів) задоволеності районом проживання таких як 

якість повітря, криміногенна ситуація, громадський транспорт і т.д. (див. табл. 2.2). 

Aspects included in this model are often found in other previous residential studies (напр. 

Amérigo & Aragones, 1997; Basolo & Strong, 2002; Furr et al., 2005; Tita et al., 2006; 

Hur & Morrow-Jones, 2008; Hanák et al., 2015; Feldmane, 2019). Аспекти, включені до 
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цієї моделі, часто зустрічаються і у інших попередніх дослідженнях задоволеності 

середовищем проживання (Додаток Б). 

 

Рис. 2.7. Мережа житлових районів м. Дніпро та їхня класифікація 

(побудовано автором) 

 

Індекс задоволеності районом проживання (Neighbourhood satisfaction index) 

обчислюється за такою формулою: 

 

𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑘 =
1

𝑁
∑ 𝑧𝑗𝑘

𝑁=1
𝑗=1
𝑘=1

    (2.1) 

 

де: 
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𝑁𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑢𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 𝑆𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑘 – інтегрована середня оцінка задоволеності 𝑘-

м районом проживання; 

𝑁 – кількість індикаторів задоволеності районом проживання; 

𝑍𝑗𝑘 – середнє значення (середнє геометричне) 𝑗-го індикатора задоволеності 

районом проживання в 𝑘-му районі міста; ми розраховуємо середні оцінки по семи 

індикаторах задоволеності районом проживання для 33 районів: 

 

𝑍𝑗𝑘 =
√

∏ 𝑥𝑖𝑗𝑘
𝑛=1
𝑖=1
𝑗=1
𝑘=1

𝑛      (2.2) 

 

𝑥𝑖𝑗𝑘 – відповідь 𝑖-го респондента по 𝑗-му аспекту (індикатору) задоволеності 

районом проживання в 𝑘-му районі міста; 

𝑛 – кількість респондентів, що надали відповідь на запитання по 𝑗-му індикатору 

задоволеності районом проживання у 𝑘-му районі міста. 

Результати побудови моделі оцінки задоволеності районом проживання та 

розрахунок індексу задоволеності районом проживання, на основі даних опитування 

2018 року, допомогли оцінити інтегральний рівень задоволеності районом 

проживання у різних житлових районах міста Дніпро, а подальша обробка цих 

результатів з використанням двох типів статистичних методів надало змогу 

протестувати дослідницькі гіпотези. 

Першим із двох типів статистичних аналізів було обрано добре відомий 

факторний аналіз, який широко використовується в літературі з даної тематики 

(напр. Ha & Weber, 1994; Fernández et al., 2003; Adriaanse, 2007; Amole, 2009; 

Gan et al., 2019). Дослідницький факторний аналіз було проведено у формі аналізу 

головних компонент з варімакс ротацією. Факторний аналіз встановив які ключові 

фактори із системи індикаторів задоволеності районом проживання (див. табл. 2.2) 

найбільше впливають на загальну оцінку задоволеності районом проживання. І на 

додачу до цього, розрахунок факторних ваг (factor scores) дав змогу проаналізувати 
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вплив ідентифікованих факторів на формування задоволеності районом проживання 

в межах кожного з 33 міських житлових районів.. 

Іншим з двох типів статистичних аналізів, використаних у даному 

дослідженні, була описова статистика (descriptive statistics). Різні елементи описової 

статистики використовувались для пошуку відповіді на дослідницькі запитання 

цього дослідження. Звернення до методів описової статистики, зокрема 

використання “box plots”, мало на меті показати диференціацію оцінок респондентів 

в залежності від географічного положення та типу житлової забудови їхніх районів 

проживання. Очікується, що “box plots” агрегованих оцінок респондентів за різними 

аспектами задоволеності районом проживання в залежності від вищезазначених 

ознак допоможе ідентифікувати та, наскільки це можливо, пояснити 

внутрішньоміські соціально-просторові патерни задоволеності районом проживання 

у м. Дніпро. 

Ключові емпіричні фактори задоволеності районом проживання у пост-

радянському метрополісі. Результати факторного аналізу семи показників-

індикаторів задоволеності районом проживання у Дніпрі (табл. 2.3) встановили два 

фактори, що пояснюють 85% дисперсії. Використовуючи отримані факторні 

навантаження (factor loadings), обидва знайдені фактори були інтерпретовані, а 

також було визначено силу впливу кожного з них на загальну задоволеність 

районом проживання у Дніпрі. 

У таблиці 2.3 представлені факторні навантаження на набір змінних, що 

робить інтерпретацію факторів дуже простою, оскільки кожна змінна характеризує 

певний аспект задоволеності районом проживання. Фактор 1 можна інтерпретувати 

як загальну думку резидентів Дніпра щодо задоволеності (1) вибором магазинів, 

супермаркетів, (2) благоустроєм території, (3) громадським транспортом та (4) 

вибором розважальних місць різних видів у їхніх житлових районах. Він відображає 

їхній досвід місцевих міських практик та оцінки фізичної доступності міської 

інфраструктури й її відповідність потребам їх повсякденної активності в межах 
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житлових районів міста. Тому, цей фактор позначений як “фактор інфраструктурної 

доступності” (або “сервісно-інфраструктурний фактор”, символічна позначка “F1”).  

 

Таблиця 2.3. Результати факторного аналізу 

 

No. of neighbourhoods = 33 

FACTOR ANALYSIS 

I. Determining number of factors  

(according to Kaiser criterion) 

Extraction: principal components 

 

Value Eigenvalue 
% Total 

variance 

Cumulative 

Eigenvalue 

Cumulative % 

1 4.874485 69.63550 4.874485 69.6355 

2 1.073952 15.34217 5.948437 84.9777 

3 0.353485 5.04978 6.301922 90.0275 

4 0.334809 4.78299 6.636731 94.8104 

5 0.164798 2.35426 6.801529 97.1647 

6 0.105483 1.50690 6.907012 98.6716 

7 0.092988 1.32840 7.000000 100.0000 

N. of neighbourhoods = 33 

II. Rotation procedure and interpretation of factors 

Factor loadings (Varimax raw); Extraction: principal components 

(Marked loadings are > 0.640000) 

Variable Factor 1 Factor 2 

Якість повітря 0.050128 0.945661 

Вибір магазинів, супермаркетів 0.649137 0.617093 

Благоустрій території 0.821706 0.484436 

Громадський транспорт 0.902025 0.031728 

Криміногенна ситуація 0.423291 0.772556 

Вибір розважальних місць 

різних видів 
0.863649 0.331012 

Загальна соціальна обстановка 0.515269 0.792436 

Expl.Var 3.103308 2.845129 

Prp.Totl 0.443330 0.406447 

(обраховано та побудовано автором базуючись на даних опитування у м. Дніпро (2018 р.)) 
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В свою чергу, Фактор 2 позначений як “середовищний (соціальне та природне) 

фактор” (або “соціально-екологічний фактор”, символічна позначка “F2”). Цей 

фактор відображає оцінки респондентів щодо їхньої задоволеності (1) якістю 

повітря, (2) криміногенною ситуацією та (3) загальною соціальною обстановкою в 

районах їхнього проживання. Базуючись на частках факторів в загальній дисперсії 

(Prp.Totl) (див. таблиці 2.3) було встановлено, що фактор інфраструктурної 

доступності (44,3%) має сильніший вплив на формування загального патерну 

задоволеності районом проживання у Дніпрі, ніж фактор середовища (40,6%). 

Незважаючи на відносно сильний вплив вищенаведених факторів на 

задоволеність районом проживання серед мешканців колишнього радянського 

метрополісу, істотність впливу даних факторів на кожен з 33 районів все-таки є 

різною. Результати візуалізації факторних ваг обох факторів (рис. 2.8) ілюструють 

нерівномірність значущості впливу факторів на внутрішньоміські патерни 

задоволеності районом проживання. Крім того, у Дніпрі не спостерігається 

нашарування суттєвих впливів (факторні ваги рівні 1,00 і більше) обох факторів в 

одному житловому районі, що свідчить про гетерогенність впливу факторів на 

задоволеність резидентів своїми житловими районами. 

Аналіз диференціації факторних ваг обох факторів на рівні районів показав 

значний вплив фактору інфраструктурної доступності на задоволеність 

центральними районами міста, у той час як значний вплив фактору середовища 

спостерігається в деяких напівпериферійних районах з радянськими житловими 

масивами (факторні ваги більше 1, але менше 1,02) та дуже віддалених 

периферійних районах з превалюванням приватного сектору (факторні ваги більше 

1,59). В цілому, вплив фактору інфраструктурної доступності на загальну 

задоволеність районом проживання у Дніпрі характеризується доцентровим 

градієнтом, і, навпаки, вплив фактору середовища має помітний відцентровий 

градієнт. Це можна пояснити тим, що житлових районів в центральній частині міста 

мають вищу якість сервісу та інфраструктури, ніж в інших житлових районах. 

Водночас, соціально-екологічні проблеми в перших не такі тривожні, як у останніх. 

Саме тому, для формування інтегральної задоволеності районом проживання на 

периферії більш важливим є фактор середовища, тоді як у центрі міста цей фактор 

має другорядне значення.  



 

128 

 

Рис. 2.8. Вплив фактора доступності інфраструктури (F1) на задоволеність районом 

проживання у Дніпрі (верхня картосхема); Вплив фактора середовища (F2) на 

задоволеність районом проживання у Дніпрі (нижня картосхема) 

(обраховано та побудовано автором базуючись на даних опитування у м. Дніпро (2018 р.))  
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Отже, фактор інфрастуруктурної доступності та фактор середовища майже з 

однаковою силою впливають на формування патерну задоволеності районом 

проживання, але з суттєвими відмінностями на внутрішньоміському рівні. 

Нерівномірність і гетерогенність впливу кожного з факторів на загальну 

задоволеність резидентів їхніми районами пояснюється (а) різною 

інфраструктурною та сервісною забезпеченістю серед районів, більшість якої була 

закладена ще за радянської ери; (б) близкістю/віддаленістю житлових районів до/від 

джерел забруднення атмосферного повітря, таких як промислові зони та головні 

автомобільні шляхи міста з періодичними заторами; та (в) загальною соціальною 

ситуацією та рівнем злочинності в міських районах. 

Внутрішньоміські патерни задоволеності районом проживання у пост-

радянському метрополісі. Результати дослідження внутрішньоміської та зональної 

диференціації (не)задоволеності районом проживання у місті Дніпро (рис. 2.9, 

рис. 2.10) свідчать про те, що задоволеність районом проживання у цьому 

колишньому радянському метрополісі залежить як від локалізації району відносно 

центру міста, так і від типу житлової забудови. На генералізованому рівні, Дніпро 

має центр-периферійний патерн задоволеності районом проживання, що не було 

неочікуваним результатом з огляду на те, що центр-периферійний градієнт 

задоволеності районом проживання був зафіксований і у деяких інших емпіричних 

дослідженнях пост-комуністичних міст (напр. Gentile, 2005; Todorić & Ratkaj, 2015).  

Більшість резидентів центральних та напівпериферійних районів міста цілком 

задоволені районами свого проживання, тоді як у периферійних районах більшість 

резидентів є незадоволеними. Такий узагальнений патерн задоволеності районом 

проживання у Дніпрі пов’язаний з тим, що за радянської ери міське планування 

великих радянських міст було екстенсивним і створювало обширні периферійні 

урборуральні простори (urban village spaces) в межах міст, проте не забезпечувало 

належної базової міської інфраструктури та адекватного/нормального 

транспортного сполучення між цими просторами та іншими районами міста. 
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Внаслідок цього, більшість периферійних житлових районів Дніпра відчувають 

транспортний голод, що обмежує повсякденну активність мешканців цих районів, 

особливо з точки зору їхньої мобільності на роботу до центрального ділового 

району (ЦДР) чи інших районів міста. Таким чином, диспропорція у якості 

інфраструктури та збудованого житла серед районів Дніпра була закладена ще за 

комуністичного управління, що є одним із підтверджень впливу радянської 

містопланувальної/містобудівної спадщини. 

Однак, у загальному центр-периферійному патерні задоволеності районом 

проживання не все так однозначно (рис. 2.10, рис. 2.11). Результати описової 

статистики інтегрального індексу та інших показників-індикаторів задоволеності 

районом проживання серед 33 житлових районів (рис. 2.11) свідчать про те, що 

високий рівень задоволеності житловим районом у Дніпрі фіксується у 

напівпериферійних районах з багатоповерховою забудовою, а не у центральних 

районах. Одинадцять із 13 напівпериферійних районів мають вищі значення індексу, 

ніж в середньому по місту (агреговане середнє значення індексу – 3,09), а десять із 

них мають рівень задоволеності вищий, ніж в цілому у центральних районах міста 

(рис. 2.9, рис. 2.10, рис. 2.11).  

По-перше, такий феномен напівпериферизації (semi-peripheralisation) 

задоволення районом проживання в межах пост-радянського Дніпра пояснюється 

тим, що напівпериферійні райони міста, які в основному мають багатоповерхову 

забудову (брежнєвки, хрущовки та вкраплення новобудов), знаходяться подалі від 

шумного, щільно забудованого, висококомерціалізованого та забрудненого 

автомобільними вихлопними газами центру міста і певною мірою стагнуючих 

районів “старого міста”/середмістя (inner-city neighbourhoods), але водночас мають 

гарний рівень інфраструктурної забезпеченості та чудове транспортне сполучення з 

центром; чого, наприклад, немає у більшості периферійних районів. На додачу до 

цього, в деяких периферійних житлових районах склалася плачевна екологічна 

ситуація через близькість цих районів до промислових зон міста.  
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Рис. 2.9. Диференціація індексу задоволеності районом проживання, м. Дніпро 

(обраховано та побудовано автором базуючись на даних опитування у м. Дніпро (2018 р.)) 

 

 

Рис. 2.10. Диференціація середнього значення індексу задоволеності районом 

проживання за зонами міста, м. Дніпро 

(обраховано та побудовано автором базуючись на даних опитування у м. Дніпро (2018 р.))  
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Рис. 2.11. “Box plots” показників-індикаторів задоволеності районом проживання та 

індексу задоволеності житловим районом залежно від типу житлової забудови та 

особливостей центр-периферійної локалізації району:  

(1) центр зі змішаною забудовою (4 із 33 районів);  

(2) напівпериферія з переважно багатоповерховою забудовою (13 із 33 районів);  

(3) напівпериферія з переважно приватною забудовою (3 із 33 районів);  

(4) периферія з переважно багатоповерховою забудовою (2 з 33 районів);  

(5) периферія з переважно приватною забудовою (11 із 33 мікрорайонів) 

(обраховано та побудовано автором базуючись на даних опитування у м. Дніпро (2018 р.))  
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По-друге, під час пост-комуністичного міського переходу житлові функції в 

більшості пост-комуністичних міст були витіснені з центру міста в результаті 

комерціалізації та “неоліберальної комодифікації всього” (“neoliberal 

commodification of everything”). Зокрема, Sýkora (2015) зазначає, що за 

комуністичної ери центри колишніх комуністичних міст мали житлові функції, 

оскільки не було такої комерціалізації, як у капіталістичних містах. Таким чином, 

бурхлива пост-радянська комерціалізація центру Дніпра перемістила житлову 

функцію подалі від центру міста до напівпериферійних районів. Загалом, у 

теперішньому пост-радянському Дніпрі спостерігається переважання інвестиційних 

потоків у бік центру, “старого міста” та напівпериферії з радянськими житловими 

масивами, які мають гарну репутацію та престиж. Це породжує міську регенерацію 

в цих районах і в основному вписується, хоча й з певними особливостями щодо 

радянських житлових масивів, в модель інвестиційних потоків у пост-

комуністичному місті, що описана Sýkora (2009, p. 388–389). Він підкреслює, що у 

пост-комуністичних містах інвестиційні потоки зосереджуються переважно у 

центрі, “старому місті”/середмісті (inner city) та передмісті на противагу моделі 

інвестиційних потоків у комуністичних містах, в яких інвестиції зосереджувались на 

будівництві та облагородженні нових житлових масивів та у центрі міста як 

показовому маркері досягнень розбудови соціалізму (див. рис. 1.5). У Дніпрі, як і в 

інших містах колишнього комуністичного блоку (напр. Van Assche & Salukvadze, 

2012; Bugarič, 2018), нещодавні пост-комуністичні міські трансформаційні процеси 

в центрі та наближених до центру районах зазнали згубного впливу “інвесторського 

урбанізму” (“investor urbanism”). Цей процес характеризується майже повною 

відсутністю будь-якого впливу місцевих жителів на міський розвиток (в т.ч. 

розвиток житлових районів). 

По-третє, колишній закритий статус міста, який за радянської епохи 

сприймався як привілейований, відобразився на якості містопланування та 

будівництві “нових” радянських житлових масивів післявоєнного періоду, що в 

свою чергу сформувало в межах Дніпра престижні житлові райони. Емпіричні 

результати демонструють, що в даних престижних районах ще й досі 
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спостерігається високий рівень задоволеності районом проживання (рис. 2.12). Таке 

збереження престижу радянських житлових масивів часів пізнього соціалізму та 

доволі високий рівень задоволеності їхніх мешканців можна інтерпретувати як 

вплив радянської житлової спадщини на сучасний патерн задоволеності районом 

проживання в м. Дніпро. 

І, наостанок, у соціальній структурі більшості радянських житлових масивів 

Дніпра все ще зберігся соціальний мікс, який був закладений ще за радянської ери, 

що також характерно для житлових масивів інших пост-комуністичних міст (напр. 

Herfert et al., 2013; Neugebauer & Kovács, 2015; Gorczyca, 2016; Szafrańska, 2018; 

Galuszka, 2020). Можливо, таку соціальну стабільність у межах житлових районів 

можна інтерпретувати як вплив радянської спадщини, хоча починаючи десь з 2000-х 

відбувається певне розмиття (blurring) гетерогенної соціальної структури 

(heterogenic social structure) даних районів за рахунок того, що високоосвічені 

професіонали оселяються або продовжують жити поряд із робочим класом. Нерідко, 

ці високоосвічені професіонали є вихідцями із робочого класу даних районів, але 

вони не розглядають можливостей переїзду до інших районів через сформовані 

соціальні зв’язки та вкоріненість у свої райони проживання. 

Що стосується внутрішньоміської житлової мобільності у Дніпрі, то вона є 

досить низькою через високу орендну плату житлової нерухомості в межах 

історичного центру і наближених до центру районах та високі ціни на житлові 

новобудови в інших районах міста (іноді досить сумнівної якості будівельних 

конструкцій та матеріалів). І, ймовірно, саме з цих причин високоосвічені 

професіонали обирають мешкати у житлових районах з радянськими житловими 

масивами пізнього соціалізму, які мають хорошою інфраструктуру, відносну 

близькість до ЦДР та гарну репутацію щодо загальної соціальної обстановки. 

Завдяки такій моделі житлової поведінки (в рамках внутрішньоміської мобільності), 

житлові райони з радянськими житловими масивами, які переважно зосереджені на 

напівпериферії міста, залишаються привабливими для дніпрян та, відповідно, мають 

досить високий рівень задоволеності проживання. Це суттєво фрагментує та 

загальмовує процес джентрифікації (місто має слабкі осередки джентрифікації) та 
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породжує процес житлової напівпериферизації (residential semi-peripheralisation) як 

результат напівпериферизації задоволеності районом проживання. 

 

 

Рис. 2.12. Приклад радянських престижних великих житлових масивів у м. Дніпро:  

(a) і (b) – міська регенерація в радянському великому житловому масиві “Перемога”: 

реконструкція недобудованих будинків радянського типу та перетворення їх на 

закритий житлові комплекс (gated community) для припливу нових представників 

середнього класу професіоналів та підвищення престижу мікрорайону;  

(c) і (d) – пізньорадянський великий житловий масив “Парус” із високим рівнем 

задоволеності ним серед його мешканців. Великий житловий масив “Парус” є 

прикладом успадкованого радянського престижу. 

(фото автора, травень 2019 р.)  



 

136 

Незважаючи на напівпериферизацію задоволеності районом проживання у 

м. Дніпро, відносно високий рівень задоволеності районом проживання 

спостерігається й серед декількох периферійних районів із переважно приватною 

забудовою (див. райони 7, 15, 24 та 33 на рис. 2.9), що є наслідком як тривалої 

радянської ери з її досвідом включення передмість у межі міста після територіально-

адміністративної експансії, так і пост-радянської житлової субурбанізації. 

Як виняток, серед цих районів є район “ Лоц-Кам’янка/Кам’янка” (в межах району 

33 на рис. 2.9), який має найвищу задоволеність з боку резидентів. Цей район має 

змішану соціальну структуру (багаті та бідні живуть пліч-о-пліч) і дуже сильний 

вплив сервісно-інфраструктурного фактору на загальну оцінку задоволеності. 

Однак, на практиці цей мікрорайон не може конкурувати з сервісно-

інфраструктурним забезпеченням найпрестижніших радянських великих житлових 

масивів Дніпра (напр., “Перемога” в межах району 16 та “Парус” в межах району 2 

на рис. 2.9 і рис. 2.12). Можливо, на такий надзвичайно високий рівень 

задоволеності в районі Лоц-Кам’янка вплинула його близькість до престижного 

житлового масиву “Перемога”. Фактично, з часів пізнього соціалізму перший район 

нібито перебуває в тіні престижу останнього, і, до того ж, використовує його 

інфраструктуру. 

Таким чином, внутрішньоміські патерни задоволеності районом проживання у 

Дніпрі демонструють те, що найбільш задоволені резиденти проживають у районах 

з радянськими житловими масивами доби пізнього соціалізму. Водночас, центральні 

райони міста теж мають переважно задоволених резидентів, але не так багато, як у 

самодостатніх та соціально стабільних радянських житлових масивів, які в 

основному локалізуються на міській напівпериферії. Виходячи з цього, твердження 

Musterd & Van Kempen (2007) про те, що у східноєвропейських житлових масивах 

післявоєнної доби проживає багато незадоволених резидентів, йде у розріз із 

наведеними вище емпіричними результатами: радянські житлові масиви у Дніпрі 

переважно зберегли свій престиж та мають гарну репутацію. Таким чином, гіпотеза 

2.4 повністю підтвердилась. Крім того, у місті Дніпро, як і у деяких інших пост-

комуністичних метрополісах (напр. Herfert et al., 2013; Szafrańska, 2014; Gorczyca, 
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2016; Galuszka, 2020), спостерігається слабкий і фрагментований вплив такого 

негативного феномену як “синдром великого житлового масиву” (“large housing 

estate syndrome”) (див. більше Szafrańska, 2013; Szafrańska, 2017), при якому 

відбувається соціально-просторова та фізична деградація великого житлового 

масиву та створення щодо нього негативного перцепційного образу у решти жителів 

міста. 

Лише деякі райони поблизу промислових зон міста деградували фізично та 

соціально, що призвело до їх стигматизації (див. райони 4, 6, 29, 30, 32 на рис. 2.9), 

оскільки житлові райони із зруйнованими будівлями і сміттям часто ототожнюються 

із районами, де відсутній соціальний контроль, що компрометує у резидентів та 

відвідувачів району почуття порядку та безпеки (Furr et al., 2005; Hur & Morrow-

Jones, 2008). Саме такі райони Дніпра, поблизу промислових зон, мають 

найекстремальніший рівень незадоволеності резидентів, та, до того ж, абсолютно 

жоден із ідентифікованих вище емпіричних факторів (рис. 2.8) не здійснює вагомого 

впливу на оцінку мешканцями вищезгаданих територій. Ця група районів 

локалізується переважно на околицях міста та, майже завжди, має дуже низьку 

якість сервісно-інфраструктурних та соціально-екологічних умов. Ці умови 

характерні для віддалених районів із переважанням приватного сектору та для 

стагнуючих багатоповерхових житлових районів. Низька якість благоустрою, 

нездатність задовольнити дозвілля, маргіналізація, загострення криміногенної 

ситуації та забрудненість навколишнього середовища роблять вищезазначені райони 

несамодостатніми (non-self-sufficient) (рис. 2.11), що знижує їхню житлову 

привабливість (residential attractiveness) та стимулює появу негативних 

перцепційних образів. Однак, соціальна деградація у радянських великих житлових 

масивах Дніпра є загалом незначною; натомість, соціальна структура цих районів в 

основному залишилась незмінною, адже ще за радянської доби тут проживали 

робітники та люди з “низьким” соціальним статусом. Таке розселення різних 

соціальних груп в межах міста є типовим для соціально-просторових результатів 

соціалістичного планування міст. Наприклад, Kovács & Douglas (2004, p. 242) 

зазначають, що в Угорщині соціалістичні багатоповерхові житлові масиви, 
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побудовані в екстремально периферійних або екологічно несприятливих місцях, 

зайняті домогосподарствами з низьким статусом. Житлові масиви Дніпра, 

побудовані в таких локаціях, не були престижними за комунізму і не покращили 

свого статусу у пост-комуністичний період, але частка таких мікрорайонів у 

загальному житловому фонді міста є дуже низькою (напр., напівпериферійний 

великий радянський житловий масив “Західний” та периферійний радянський 

великий житловий масив “Північний” в межах районів 4 та 29 відповідно, на 

рис. 2.9).  

Отже, місто Дніпро успадкувало від радянського минулого значну соціально-

просторову нерівномірність розвитку житлової сфери, яка репрезентована у 

відносній стабільності престижності/непрестижності житлових районів міста у 

радянський і пост-радянський періоди, що напряму впливає на сучасні 

внутрішньоміські патерни задоволеності районом проживання. Загалом, Sýkora & 

Stanilov (2014, p. 6) відмічають, що радянські житлові масиви будувались як 

невід’ємні частини соціалістичного міста та були функціонально інтегровані з 

промисловими зонами та центрами обслуговування за допомогою мережі 

громадського транспорту. Така інтегрованість з промисловими зонами і нині 

продовжує впливати на життя, здоров’я та повсякденні міські практики мешканців 

Дніпра та, відповідно, на їхню задоволеність своїми районами проживання. Вплив 

радянської спадщини підсилюється й тим, що успадкувався ще й слабкий 

інституційний апарат екологічного контролю, який досі впливає на екологічний стан 

районів, адже, як зазначає French (1995, p. 118 у радянських містах більше звертали 

увагу на швидкість процесу індустріалізації, аніж на контроль забруднення міського 

навколишнього середовища. Таким чином, пост-комуністичні трансформації на 

рівні районів (в т.ч. великих житлових масивів, житлових районів межуючих із 

центром міста тощо) у Дніпрі та деяких інших посткомуністичних метрополісах 

можна пояснити тим, що на початку перехідного пост-комуністичного періоду 

інвестиції зосереджувались на облагороджуванні центральних районів та нових 

передмість, за рахунок погіршення старих міських районів та великих житлових 

масивів (Tosics, 2019). Таким чином, базуючись на результатах дослідження 
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задоволеності житловими районами Дніпра й їхнім перегукуванням із фактажем 

релевантної літератури (Underhill, 1990; French, 1995; Kovacs & Douglas, 2004; 

Gentile, 2005; Sýkora & Stanilov, 2014; Gentile, 2015b, Krišjāne et al., 2019 тощо), було 

підтверджено гіпотезу 2.3, тобто те, що “радянський” фактор (або точніше набір 

факторів радянської спадщини) відіграє дуже важливу роль у формуванні сучасних 

патернів задоволеності районом проживання у кейсовому місті.  

Окрім того, результати проаналізованих внутрішньоміських соціально-

просторових патернів задоволеності районом проживання у Дніпрі перегукуються із 

результатами попередніх досліджень (напр. Gentile, 2005; Hur & Morrow-Jones, 2008; 

Lu, 2012; Herfert et al., 2013; Todorić & Ratkaj, 2015), що можна вважати гарним 

емпіричним результатом. На генералізованому міському рівні, м. Дніпро має 

“центр-периферійний” патерн задоволеності районом проживання. Проте, на більш 

детальному рівні житлових районів, м. Дніпро має внутрішньоміський патерн 

напівпериферизованої задоволеності районом проживання (intra-urban pattern of 

semi-peripheralised neighbourhood satisfaction). Процес напівпериферизації 

задоволення районом проживання пов’язаний з тим, що найбільш задоволені 

резиденти локалізуються у напівпериферійних районах із самодостатніми 

житловими масивами доби пізнього соціалізму, які, загалом, мають переважно вищі 

значення індексу задоволеності житловим районом, ніж у центральних районів. Це 

підтвердило гіпотезу 2.4 про те, що відносно висока задоволеність житловим 

районом у Дніпрі спостерігається серед мешканців районів з великими радянськими 

житловими масивами, які успадкували свою житлову привабливість і престиж від 

радянської ери. Навіть у пост-радянський період, дані райони конкурують з 

центральними районами з точки зору престижу та гарної репутації, зберігаючи при 

цьому гетерогенну соціальну структуру, що є результатом успадкованої з 

радянських часів нерівності районів щодо престижності та репутації. Як це не 

парадоксально, нові житлові масиви (newbuilt housing estates) Дніпра в основному 

будуються з тяжінням до вже наявних самодостатніх житлових мікрорайонів 

пізнього соціалізму задля використання їхньої базової інфраструктури (особливо 

соціальної), щоб не витрачатись на будівництво нових інфраструктурних об’єктів 
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для задоволення потреб нових мешканців (newcomers). Такий соціально-

просторовий прояв впливу “інвесторського урбанізму” породжує феномен псевдо-

самодостатності нових житлових масивів й, відповідно, створює соціальну напругу 

щодо використання соціальної інфраструктури міських районів (зокрема, школи, 

дитячі садочки, лікарні тощо).  

 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Аналіз архівних матеріалів та результатів інтерв’ю вказують на те, що 

комуністичний режим, за своєю суттю, був нічим іншим як “фабрикою соціальної 

нерівності”, що напряму суперечить самій комуністичній ідеології. Патерни 

житлової й соціальної нерівності у Дніпропетровську упродовж післявоєнного 

сталінізму, десталінізації та пізнього соціалізму вказують на те, що радянська 

система розподілу житла йшла всупереч першочерговій цілі соціалістичного 

міського розвитку – “створення рівних умов життя” (Brade et al., 2006, p. 11). 

Соціальна нерівність у житлових умовах й доступу до кращого житла у радянському 

Дніпропетровську була можливою через те, що “Радянська людина погоджувалась 

на все, або взагалі нічого не отримаєш” (HD5), адже це була чи не єдина стратегія 

виживання в умовах тотального житлового дефіциту. Окрім того, з настанням 

політики відносного егалітаризму у місті спостерігалось поступове створення 

соціально міксованих житлових районів, але все ще зберігались певні фрагменти 

“елітного” житла. 

2. Емпіричні результати дослідження практики розподілу житла у 

високопріоритетному радянському Дніпропетровську демонструють, що дане місто 

мало подібну до інших соціалістичних міст траєкторію післявоєнного розвитку. 

Особливо, більш-менш чітко прослідковується те, що риси розвитку його житлової 

сфери й соціальної нерівності у розподілі житла перегукуються з рисами розвитку 

столичних міст не тільки європейської частини СРСР, але і інших столиць 

європейських комуністичних країн-сателітів. Можливо, це пояснюється тотальною 

післявоєнною радянізацією ЦСЄ країн, що призвело до інкорпорації в них 



 

141 

принципів радянської житлової, соціальної та міської політики. Однак, з плином 

часу відбувалось поступове “одомашнення радянського стилю державного 

соціалізму” й чим більше лібералізувались політичні системи соціалістичних країн 

ЦСЄ, тим відчутнішою ставали внутрішньоміські диференціації житла й їхні 

відмінності між містами та країнами. 

3. За результатами факторного аналізу встановлено, що на задоволеність 

дніпрян своїми районами проживання найбільше впливає сервісно-

інфраструктурний фактор та соціально-екологічний фактор, хоча сила їхнього 

впливу різниться між районами. Таким чином, завдяки впливу даних факторів, а 

також “радянського” фактору та інших екстернальних факторів, сучасний патерн 

задоволеності районом проживання у місті Дніпро є напівпериферизованим (semi-

peripheralised). Незважаючи на напівпериферизацію задоволеності районом 

проживання у Дніпрі, існують й стигматизовані житлові райони, які в основному 

локалізуються на околицях міста. Однак, кількість таких районів дуже мала, тому 

міська стигматизація в Дніпрі незначна. Зокрема, аналіз диференціації районів за 

рівнем резидентської задоволеності показав, що у Дніпрі процес стигматизації 

радянських масових житлових масивів спостерігається лише у житлових районах, 

що тяжіють до промислових зон міста. Схожий ефект є справедливим і для районів 

із переважно приватним сектором, що знаходяться поблизу цих зон. Загалом, 

найбільш незадоволені резиденти проживають у районах, що тяжіють до 

промислових зон міста, або у районах, що є ізольованими від основної міської та 

соціальної інфраструктури. У більшості цих житлових районів респонденти 

зазначають про погану криміногенну ситуацію та погану якість повітря, що впливає 

на відчуття безпеки, соціальну активність та здоров’я мешканців. Тим не менш, 

більшість районів з великими житловими масивами радянської доби мають гарну 

соціальну репутацію та високі оцінки задоволеності серед їхніх резидентів. Це 

свідчить про те, що у Дніпрі спостерігається мінімальний вплив “синдрому великого 

житлового масиву” на великі житлові масиви доби пізнього соціалізму і, водночас, 

спростовує твердження Musterd & Van Kempen (2007) про те, що в післявоєнних 

житлових масивах Східної Європи живе багато незадоволених мешканців. Тому, 
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автор поділяє думку Galuszka (2020, p. 4), що “житлові масиви в ЦСЄ сьогодні 

значно частіше вважаються хорошими місцями для життя, ніж у Західній Європі, 

або через їхні характеристики, або через зовнішні фактори, такі як як обмежена 

доступність альтернативних форм житла”. 

4. Аналіз внутрішньоміських патернів задоволеності районом проживання 

вказав на те, що міський пост-комуністичний/пост-радянський розвиток у Дніпрі, 

безперечно, має деякі спільні та деякі відмінні траєкторії порівняно з пост-

соціалістичними містами ЦСЄ та пост-радянськими містами. Однією з основних і, 

мабуть, унікальних особливостей внутрішньоміського патерну задоволеності 

житловим районом у Дніпрі є напівпериферизація (semi-peripheralisation) 

задоволеності районом проживання внаслідок впливу різних факторів (в т.ч. 

факторів радянської спадщини). Безумовно, привілейований закритий статус міста 

за радянських часів вплинув на розбудову “поясу” самодостатніх та соціально 

стабільних великих житлових масивів, що мали виконувати функцію спальних 

районів для робітників з пріоритетних та секретних радянських підприємств та їхніх 

сімей, що й досі робить їх досить престижними житловими районами, іноді навіть з 

елементами міфологізації їхнього престижу. 

5. Пост-радянська міські трансформації, виявлені в кейсі Дніпра, показують, 

що житлові райони, які коливаються між радянською спадщиною та “спонтанними” 

пост-комуністичними міськими трансформаціями, є здебільшого результатом 

“інвесторського урбанізму”. Як і в пост-радянському Тбілісі (див. Van Assche & 

Salukvadze, 2012), простір між історичними районами Дніпра та радянськими 

житловими мікрорайонами став жертвою “інвесторського урбанізму”, при тому, що 

часто зустрічаються і закриті житлові масиви. Водночас, центр міста також став 

жертвою “інвесторського урбанізму”, адже тут відбувається ущільнення забудови та 

зростання житлового розвитку (тобто житлова вертикалізація та 

реновація/джентрифікація). Згідно з емпіричними результатами, у Дніпрі, як і в 

інших містах України (див. Мезенцев & Денисенко, 2018), пост-комуністичний 

перехід ще не завершився, що не є чимось новим для метрополісів інших країн 

колишнього комуністичного блоку (див. Sýkora & Bouzarovski, 2012).  
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6. Дослідження пост-радянських міських трансформацій та їхнього впливу на 

задоволеність житловим районом у кейсовому місті допомогло виявити те, що у 

Дніпрі спостерігається явище “спіралі дегресивних пост-радянських міських 

трансформацій”, яке безумовно впливає на сталий розвиток міста. Під “спіраллю 

дегресивних пост-радянських міських трансформацій” розуміється просторово-

часовий процес послідовного міського розвитку від розпаду СРСР до закінчення 

пост-радянських міських трансформацій як “самоузгодженого завершення” спіралі 

пост-радянського переходу (“self-consistent termination” of the post-Soviet transition 

spiral). Дегресивний характер міських трансформацій у Дніпрі підтверджується 

одночасною стагнацією та регенерацією “старого міста”/середмістя (inner city), 

хаотичними внутрішньоміськими регенераціями під впливом “інвесторського 

урбанізму”, а також значним впливом радянської спадщини (вплив якої в 

майбутньому послабиться). Відповідно, ідентифікована напівпериферизація 

задоволеності районами радянського типу в Дніпрі може загалом зникнути в 

довгостроковій перспективі, але радянський міфологізований престиж серед пост-

радянських житлових масивів у цих міських районах все ще зберігатиметься. Тобто, 

з часом, радянськість (Sovietness ) напівпериферизації задоволеності житловими 

районами у Дніпрі послабиться через моральне старіння великих житлових масивів 

радянської епохи та зростання фрагментарного фізичного знос радянського 

житлового фонду напівпериферійних районів, особливо з точки зору зношеності 

водо-, електро- та тепломереж, зменшення привабливості дитячих майданчиків 

радянського зразка тощо. Я стверджую, що це явище “спіралі дегресивних пост-

радянських міських трансформацій” розширює місце пострадянського контексту в 

уже сформованих концепціях “множинних трансформацій пост-комуністичного 

міського переходу” (див. більше Sýkora & Bouzarovski, 2012) та “гетерополізації” 

(див. більше Gentile et al., 2012), а також відображає довготривалі пост-радянські 

міські трансформації. 
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РОЗДІЛ 3 

СОЦІАЛЬНО-ПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ  

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У МЕТРОПОЛІСАХ УКРАЇНИ 

 

Цей розділ в основному базується на опублікованому досліджені: 

Havryliuk, O. (2022): Spaces of internal displacement: Understanding the hidden urban 

geographies of armed conflict in Ukraine. Moravian Geographical Reports, 30(1): 2–21. 

https://doi.org/10.2478/mgr-2022-0001 

 

“Україна зіштовхнулась з найбільшою кризою переміщення населення в Європі з 

часів Балканських воєн. Понад 3,4 мільйона постраждалих від конфлікту людей в 

Україні потребують гуманітарної допомоги”  

(Dr. Thomas Lothar Weiss, International Organization for Migration (IOM) Ukraine’s 

Chief of Mission, 2018) 

 

Більше, ніж п’ять років тому в Україні відбулась Революція Гідності, проте 

паралельно з нею Україна зіткнулась з анексією Криму та початком російської 

військової агресії на сході України, яка триває і досі (див. Karácsonyi et al., 2014a; 

Yekelchyk, 2015; Kuzio, 2017; Haran et al., 2019; Mykhnenko, 2020; Hauter, 2021; 

Nitsova, 2021; Zhurzhenko, 2021). Ці події призвели до вибуху масового вимушеного 

переміщення багатьох сімей з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України до 

підконтрольних уряду територій України та за її межі (переважно Росія та деякі 

країни ЄС). Це дослідження стосується внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в 

Україні з фокусом на географічні патерни їхнього поселення в підконтрольних 

уряду міських ареалах.  

У глобальному масштабі, феномен вимушеної внутрішньої міграції (forced 

internal migration) не є чимось новим для сучасної світової спільноти, адже вона 

поширена в країнах з різним рівнем розвитку, проте “виштовхуючі фактори” (push 

factors) вимушеного внутрішнього переміщення в країнах відрізняються (наприклад, 

ВПО через зміни клімату (climate-induced IDPs), ВПО через військові конфлікти 

(conflict-induced IDPs) тощо). За менш ніж останні дві декади, чисельність 

внутрішньо переміщених осіб у світі збільшилась у понад десять разів з 4,2 млн 
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(наприкінці 2003 року) до 45,7 млн (наприкінці 2019 року), водночас, зросла у 

близько три рази і частка цієї категорії серед всіх вимушених мігрантів (UNHCR, 

2004; UNHCR, 2021). На противагу цьому, протягом даного періоду частка біженців 

(включаючи палестинських біженців під мандатом Близькосхідного агентства ООН 

для допомоги палестинським біженцям і організації робіт) серед вимушених 

мігрантів скоротилась з близько двох третіх до однієї третьої, але абсолютна 

кількість їх зросла з 13,7 млн (наприкінці 2003 року) до 26 млн (наприкінці 2019 

року) (Там само). Не дивлячись на таку зростаючу динаміку ВПО, “ВПО, як 

правило, привертають менше міжнародної уваги, ніж біженці, які стають 

проблемою політичної, правової чи соціальної політики, перетинаючи міждержавні 

кордони”, – за словами Gwendolyn Sasse (2020, p. 347).  

Більше того, протягом останньої декади (2010-2019) відбулась глобальна 

поляризаційна реверсія у локалізації ВПО, оскільки на початку декади більшість 

ВПО проживало у сільських ареалах, проте наприкінці 2019 року співвідношення 

між міськими та неміськими ВПО (urban and non-urban IDPs) складало вже 2:1, 

іншими словами двоє з трьох ВПО проживають у міських або напівміських ареалах 

(urban or semi-urban areas) (UNHCR, 2021). Тим не менш, дослідженню міських ВПО 

присвячено невелику кількість наукової літератури, в якій зазвичай наголошуються 

на недостатній міжнародній та дослідницькій увазі до потреб цієї категорії ВПО. Ба 

більше, Світовий банк, розуміючи нестримні процеси урбанізації у світі, засвідчує 

те, що для розуміння ВПО у містах потрібно шукати інші підходи (The World 

Bank, 2017). До того ж, важливим є переосмислення вже існуючих підходів щодо 

надання допомоги та захисту міських ВПО (Earle et al., 2020) та зміщення фокусу 

гуманітарної реакції на ситуацію з переселенням від сільського середовища та 

таборів біженців до міських ареалів (Cotroneo, 2017).  

ВПО у міських ареалах часто зіштовхуються із злиденністю, експлуатацією та 

безробіттям, що поєднується із проживанням у перенаселених нетрях та бідонвілях 

(shantytowns), які відомі своєю антисанітарією, високим рівнем злочинності та 

відсутністю доступу до базових соціальних послуг (Crisp et al., 2012, p. S25). 

Більшість міських внутрішньо переміщених осіб, а також їхні потреби, є “invisible” 

(невидимими), “hidden” (прихованими), “excluded” (виключеними) й “ignored” 
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(ігнорованими) дослідниками, міжнародними агенціями, державною та місцевою 

владою (напр., Fielden, 2008; Davies & Jacobsen, 2010; Montemurro & Walicki, 2010; 

Crisp et al., 2012; Badescu, 2015; Bradley, 2017; Kirbyshire et al., 2017; Orendain & 

Djalante, 2021), що створює “приховану” міську географію внутрішнього 

переміщення.  

Виходячи з цієї ситуації, головна мета цього дослідження – поглибити 

розуміння прихованої міської географії внутрішнього переміщення та наслідків 

збройних конфліктів у великих містах. Зокрема, дана проблематика досліджуються в 

контексті російсько-української гібридної війни (до повномасштабної фази 

російсько-української війни). 

Теоретичний та історичний бекграунд. Як підкреслює Nina M. Birkeland 

(2009, p. 498), внутрішньо переміщені особи типово “розсіюються в межах міських 

ареалів, в одних випадках покладаючись на “невидимість” з міркувань безпеки, а в 

інших – вимушені знову переміщатися в межах міста через локальні конфлікти та дії 

міської влади”. На додачу, міські ареали надають ВПО доступ до можливостей 

неформальної зайнятості, соціалізації (шляхом включення до щільних соціальних 

мереж) та отримання гуманітарної допомоги, яка за певних умов може впливати на 

рішення переселенців переїхати до (або в межах) міста (Khodor & Rigon, 2020). 

Однак, опинившись у міських ареалах, ВПО часто опиняються у периферійних 

нетрях із міською біднотою, яка, як і вони, живе в нестабільних умовах та є 

соціально і економічно маргіналізована (ICRC, 2018; IDMC, 2018). Окрім цього, 

незахищеність, неформальність та вразливість міських ВПО щодо доступу до 

базових послуг та працевлаштування можуть перешкоджати їхнім зусиллям 

досягнути довготривалих рішень та збільшують ризик їхнього потрапляння у пастку 

затяжного, багаторазового або циклічного переміщення (protracted, repeated or 

cyclical displacement) (IDMC, 2018). Важливим для покращення та стабілізації умов 

життя внутрішньо переміщених осіб внаслідок конфлікту, (conflict-induced IDPs) є 

переміщення у столичне місто своєї країни, адже як стверджує Nermin Oruc (2015, 

p. 64–65), після вивчення досвіду міських ВПО у Боснії та Герцеговині, “ВПО, які 

вирішили переїхати до столиці, перебувають у набагато кращій ситуації, тобто вони 
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мають вищий рівень споживання і значно менше шансів бути бідними, ніж ті, хто 

переїхав до інших міських ареалів”. 

Як зазначають Karácsonyi et al. (2014b), російська військова агресія зачепила 

щонайбільше близько 10 млн людей (включаючи Крим). Однак, російсько-

українська гібридна війна не є унікальною на пострадянському просторі, оскільки 

Донбас і Крим просто розширюють перелік періодичних або “заморожених” 

конфліктів (intermittent or “frozen” conflicts), таких як у Придністров’ї (Молдова), 

Нагірному Карабаху (Азербайджан) та Південній Осетії і Абхазії (Грузія). 

Незважаючи на це, існують відмінності в просторових вимірах і хронометражу цих 

пострадянських збройних протистоянь. 

Загалом, можна виділити дві великі хвилі внутрішнього переміщення у Європі 

після Другої світової війни (Cardona-Fox, 2020): (I) перша велика хвиля 

внутрішнього переміщення відбулась у 1990-х роках у результаті збройних 

конфліктів після розпаду Радянського Союзу та Югославії (Боснія та Герцеговина, 

Хорватія, Косово, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Росія); (II) друга велика хвиля 

внутрішнього переміщення сталась у середині 2010-х років, коли ареною військової 

агресії стала Україна в результаті сепаратизму територій на сході України та анексії 

Кримського півострова Російською Федерацією в 2014 році. 

В свою чергу, вимушене внутрішнє переміщення в Україні також включає 

кілька хвиль. Вимушене внутрішнє переміщення розпочиналось повільно, зокрема, 

перша хвиля, з Криму, починаючи з березня 2014 року, а друга хвиля з Донбасу, 

починаючи з квітня 2014 року, а потім поступово зростало та набуло масових 

масштабів (Dean, 2017, p. 49). Переселення з окупованих територій більш-менш 

стабілізувалося з 2017 року, а кількість офіційно зареєстрованих українською 

владою ВПО залишалась близько 1,5 млн осіб з деякими флуктаціями (IOM, 2019a), 

при цьому, кількість ВПО з Криму стабілізувалась вже через декілька місяців після 

анексії, проте кількість ВПО з Донбасу протягом 2014-2015 років невпинно 

зростала, і цей процес стабілізувався в 2016 році (Pozniak, 2017, p. 96).  

У період з 2016 по 2019 рр. прослідковувалася тенденція до зменшення 

кількості зареєстрованих ВПО через повернення частини ВПО до зони військового 

протистояння (як наслідок вони втрачали офіційний статус ВПО) та активізацію 



 

148 

більш пильного контролю органами соцзахисту за критеріями отримання та 

пролонгування статусу ВПО. Однак, починаючи з середини 2019 року і до середини 

2020 року, через спалах пандемії COVID-19 (у березні 2020 року) в Україні 

зафіксовано збільшення кількості ВПО майже на 5%, або більше ніж на 65 тисяч 

осіб. Окрім того, пандемія COVID-19 в світі та її кризові наслідки для соціально-

економічного та політичного становища багатьох країн спричинила повернення 

ВПО-заробітчан із-за кордону та стимулювала маргіналізацію серед вразливих 

категорій українських ВПО (Гаврилюк & Позняк, с. 86–87). 

Більшість українських ВПО, як і більшість європейських ВПО, походять з 

міських середовищ та проживають у них, що не є чимось несподіваним, адже 

більшість європейських країн (в т.ч. Україна) є високоурбанізованими (Walicki, 

2009; Лібанова, 2014; Cardona-Fox, 2020). Як правило, ВПО в Європі зазнають 

дискримінації та маргіналізації й оселяються у неблагополучних міських умовах, які 

притаманні периферії міських центрів. Також, їх часто травмує те, що вони стали 

свідками війни, втратили свої домівки і членів сім'ї, та, на додачу, стикаються із 

повсякденними викликами життя переселенців, такими як погані житлові умови та 

емоційний стрес, які негативно позначаються на їхньому здоров’ї (Montemurro & 

Walicki, 2010; Gureyeva-Aliyeva & Huseynov, 2011; Gogishvili, 2015; Cardona-Fox, 

2020). 

Внутрішньо переміщені особи по-різному адаптуються до нових 

геополітичних та життєвих реалій, оскільки їхня здатність адаптуватись залежить 

від їхнього досвіду, статі, етнічного та культурного походження, економічного 

становища та соціальних мереж до та після їхнього переміщення (IDMC, 2019). 

Беручи до уваги вищесказане, ми можемо припустити існування ефекту 

бідного житлового району/кварталу (“poor neighbourhood effect”) (van Kempen & 

Wissink, 2014) та ефекту високої вартості житла (“high housing cost effect”), оскільки 

більшість ВПО у країнах, що постраждали від конфлікту, не можуть дозволити собі 

жити в хороших та комфортних міських житлових районах із дорогим житлом, що 

впливає на просторовий розподіл ВПО у місті. 

Фактично, за даними Мінсоцполітики (МСП) України, станом на 13.06.2019 

1385062 особи перебували на офіційному обліку як внутрішньо переміщені особи. 
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МСП обліковує осіб, які звернулися з питань виплати належної їм пенсії або 

соціальної допомоги за новим місцем проживання; доречно наголосити, що 

реальний облік МСП охоплює не лише переселенців, але й тих, хто де-факто живе 

на тимчасово окупованій території, через те, що не мають можливість знімати житло 

або не бажали покидати своє власне житло на окупованій частині України 

(Ivashchenko-Stadnik, 2017, p. 28). Водночас, ВПО з ТОТ періодично приїздять для 

отримання пенсії чи соціальної допомоги на контрольовані українською владою 

території (Смаль & Позняк, 2016, с. 9): цей феномен більш відомий як “pension 

tourism/social benefits tourism” (пенсійний туризм/соціальний туризм) (Смаль & 

Позняк, 2016, с. 9; Bulakh, 2020; Kuznetsova & Mikheieva, 2020, p. 699) чи “shuttling 

IDPs” (“човникові ВПО”) (Ivashchenko-Stadnik, 2017, p. 28). 

З одного боку, “човникові ВПО” рухаються туди-сюди, не намагаючись 

інтегруватися в нову громаду, при цьому, до того, як була запущена більш жорстка 

система контролю за виплатами, багато хто з “човникових ВПО” використовували 

свій амбівалентний статус “і-тут-і-там” (“being-here-and-there”), щоб отримувати 

подвійні соціальні виплати як від України, так і від самопроголошених Донецької та 

Луганської народних республік (ДНР/ЛНР) (Ivashchenko-Stadnik, 2017, p. 28). З 

іншого боку, жорсткий контроль за соціальними виплатами для “човникових ВПО” і 

їхня стигматизація в українському суспільстві як “пенсійних туристів” та 

“соціальних туристів” (Kuznetsova & Mikheieva, 2020, p. 699) призводить до певних 

бар’єрів у процесі інтеграції переселенців, а також постійно наражає цю категорію 

людей на соціальну незахищеність. Такі зневажливі терміни описують досвід 

близько 0,5 млн людей, які періодично перетинають лінію розмежування між 

підконтрольними уряду України територіями та ТОТ, більш знану як контактна 

лінія (the Line of Contact) протяжністю 427 кілометрів (Wetterwald & Thaller, 2020, p. 

23). Проте, більш жорсткий контроль та стигматизація “човникових ВПО” 

ігнорують реальність того, що для багатьох пенсіонерів з непідконтрольних уряду 

територій виплати від української держави є єдиним джерелом доходу, і, що вони 

мають повне право, як громадяни України, отримувати свою пенсію (Bulakh, 2020). 

Втрата цих виплат може слугувати тригером соціально-економічної маргіналізації 

мирних жителів на тимчасово непідконтрольних уряду територіях. 
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Наприклад, більшість людей, що перетинали лінію розмежування у 2019 році 

були резидентами ТОТ та були переважно похилого віку (60+), оскільки жителі ТОТ 

часто потребують послуг (особливо пенсії та соціальні виплати), які є недоступними 

або обмеженими на ТОТ (CFRTP & UNHCR, 2020). До того ж, стигма “пенсійних 

туристів” та “соціальних туристів”, що масово поширюється через українські медіа, 

посилює негативний образ людей з офіційним статусом ВПО (включаючи тих, хто 

живе на непідконтрольних уряду територіях) та перешкоджає процесам соціальної 

згуртованості та примирення (Kuznetsova, 2017, p. 14; Kuznetsova & Mikheieva, 2020, 

p. 699). 

На жаль, серед українських внутрішньо перемішених осіб є група тих, хто 

відмовляється або не може зареєструвати свій статус ВПО, що підвищує ризик бути 

соціально незахищеними та обмеженими у своїх правах. Зазвичай, не реєструються 

ті особи, які не мають документів (як у випадку з переміщеними ромами), не можуть 

сплачувати податки, занепокоєні складним і незрозумілим процесом реєстрації 

(бюрократичні перешкоди), або ж бояться призову на строкову військову службу, 

або ж не потребують державної допомоги (Dean, 2017, p. 50; IOM, 2017). 

Нереєстрація статусу ВПО широко поширена серед молодих українських ВПО 

(працююча молодь), які не бажають витрачати час на тривалі бюрократичні 

процедури, а просто прагнуть проживати на підконтрольних уряду територіях й не 

прагнуть повертатися, навіть у разі закінчення військового протистояння 

(Ivashchenko-Stadnik, 2017, p. 28). Окрім того, українські ВПО зазнають труднощів з 

реєстрацією шлюбів, народжень та смертей за умов втрати або пошкодження 

ідентифікаційних даних (Uehling, 2020). Підсумовуючи, українські ВПО, які не 

мають офіційного статусу ВПО, проте проживають на підконтрольних уряду 

територіях, у поєднанні з особами, що мають офіційний статус ВПО, але де-факто 

проживають в межах ТОТ, утворюють особливу категорію під назвою “hybrid IDPs” 

(гібридні ВПО) (Ivashchenko-Stadnik, 2017, p. 28), що є результатом та маркером 

поточних соціально-політичних пертурбацій в Україні. 

Повертаючись до облікованої МСП кількості ВПО у середині 2019 року, 

більшість з них переїхали із своїх попередніх місць проживання, розташованих у 

Донецькій (60%) і Луганській (37%) областях, меншість або, говорячи арифметично, 
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лише 3% переїхали з Автономної Республіки Крим, при цьому ½ зареєстрованих 

ВПО постійно проживає на підконтрольних уряду територіях Донецької та 

Луганської областей, за межами 20-кілометрової зони вздовж контактної лінії 

(IOM, 2019b). Хоча ВПО з Криму і складають близько 3% українських ВПО, проте 

ця цифра явно занижена, оскільки більшість кримських ВПО складають кримські 

татари, які менш схильні реєструвати свій статус ВПО офіційно (Uehling, 2020). 

Як відмічають представництва структурних підрозділів ООН в Україні, ВПО 

заявляють про те, що житло є для них головною пріоритетною потребою. Більше 

того, багато внутрішньо переміщених осіб наполягають на тому, що постійне житло, 

особливо у поєднанні із постійним доходом та роботою, є ключем та необхідною 

передумовою для успішної інтеграції, оскільки дозволить налагодити соціальні 

зв'язки і стабільну зайнятість/приватне підприємництво (IOM, 2019b; UNHCR, 2019; 

IOM, 2020). В цілому, немає якихось регіональних обмежень або відмінностей у 

доступному житлі, проте є соціальні та економічні фактори, такі як дохід, розмір 

домогосподарства та робота, тому багато ВПО просто не можуть дозволити собі 

переїхати до Києва з його дорогою житловою нерухомістю.  

До того ж, соцдопомоги ВПО недостатньо для оплати оренди майже будь-де в 

Україні (Kuznetsova, 2017, p. 4). Не варто забувати, що більшість орендодавців 

додають до орендної плати за житло ще один платіж за комунальні послуги 

(газопостачання, водопостачання, електропостачання, тощо), що ще більше обтяжує 

соціально-економічне становище домогосподарств ВПО – це ще один аргумент, 

який ілюструє важливість вищезгаданого ефекту високої вартості житла (“high 

housing cost effect”), який змушує ВПО до багаторазової житлової мобільності у 

межах міста та зменшує їхні шанси на успішну інтеграцію в міські приймаючі 

громади. 

За даними Національної системи моніторингу (далі НМС) Міжнародної 

організації з міграції (далі МОМ), станом на червень 2019 року превалююча 

більшість ВПО (91%) володіли житлом до переміщення, і 86% повідомили про 

наявність у них офіційних документів, що підтверджують право власності. Також, 

на момент проведення моніторингу, 19% ВПО відмітили, що їхнє житло 

пошкоджене (12%) або зруйноване (7%), і близько 70% знали, що їхнє житло не 
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постраждало в результаті військового протистояння (IOM, 2019b). Найпоширенішою 

проблемою для українських ВПО є брак власного житла; станом на червень 2019 

року більшість ВПО продовжують жити в орендованому житлі (тенденція, яка 

зберігається з початку проведення НМС у 2016 (IOM, 2017; IOM, 2019b)): 49% 

мешкають в орендованих квартирах, 10% в орендованих будинках, і лише 5% – в 

орендованих кімнатах. На противагу цьому, у власному житлі мешкають 12% ВПО, 

що на 3% більше, ніж у червні 2017 року, у колективних центрах (див. рис. 3.1) 

мешкає близько 2% ВПО, решта проживає у інших типах житла (наприклад, 

приймаюча сім’я/родичі, гуртожиток тощо) (IOM, 2019b). 

 

 

Рис. 3.1. Типовий колективний центр для українських ВПО: модульне містечко для 

ВПО у Харкові (збудований у січні 2015 року за підтримки уряду Німеччини) 

(Фото автора, червень 2019) 

 

За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України, станом на 1 січня 2019 року в Україні 

функціонував 161 колективний центр (наприклад, тимчасові поселення типу 

модульних містечок, гуртожитків, готелів тощо), де проживало близько 7,7 тис. 

ВПО, натомість, всього у цих колективних центрах 10510 місць. Найбільше 

колективних центрів розташовано у Донецькій (39 колективних центрів), 

Дніпропетровській (34), Запорізькій (15), Харківській (12) та Київській (10) областях 

і м. Київ (9), на противагу цьому, у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, 

Тернопільській та Черкаській областях немає жодного колективного центру. Також, 
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відомі щонайменше два випадки несанкціонованих місць контактного проживання 

(колективних центри) в Україні, в яких ВПО самовільно зайняли будівлі – в 

м. Одеса (вул. Успенська, 4) та селі Фонтанка (Одеська область) (CFRTP & UNHCR, 

2019). Більшість українських ВПО зазначають, що орендують житло неофіційно, 

тобто без будь-якого договору та інших документів. До того ж, економічну ситуацію 

ВПО обтяжує необхідність сплачувати орендну плату, при цьому близько чверті 

ВПО-орендарів ризикували бути виселеними через неспроможність сплачувати 

орендну плату (IOM, 2020). Саме така напружена ситуація з житловим питанням та 

родинні зв’язки стали головними причинами повернення на ТОТ, причому ці 

причини залишаються незмінними протягом усіх раундів національного 

моніторингу (НМС) (Там само). 

Як резюмують попередні дослідження українських ВПО (напр., Смаль & 

Позняк, 2016; Bulakh, 2017; IOM, 2019b; Krakhmalova, 2019; UNHCR, 2019), ВПО 

стикаються з різними видами дискримінації, що може призводити до їхньої 

маргіналізації та підігрівати їхні наміри щодо повернення на ТОТ. Чимало ВПО 

пережили дискримінацію та несправедливе ставлення по відношенню до себе, 

головним чином у сфері охорони здоров’я, працевлаштування, житла та під час 

взаємодії з населенням приймаючих громад (IOM, 2019b). Особливо важливими 

сферами для ВПО в рамках їхньої соціальної інтеграції були і є ринок нерухомості 

та ринок праці, але саме у цих сферах у перші роки російської військової агресії 

продукувався негативний імідж переміщених осіб (Bulakh, 2017, p. 54). Обидва 

ринки почали відкрито відфільтровувати ВПО від потенційних контактів та 

бенефіціарів використовуючи маркер “displacement/displaced people” 

(переміщення/переміщені особи) в рекламних рубриках (Там само). Наприклад, за 

даними olx.ua (cited in Bulakh, 2017, p. 54), навесні 2015 року більше половини 

оголошень про довготермінову оренду квартири із помірними цінами у Києві мали 

певні примітки/позначки “переміщення”, такі як: “displaced people and brokers, please 

do not disturb” (переміщені особи та посередники, будь-ласка, не турбуйте) або в 

деяких випадках “displaced people might be considered” (можуть бути розглянуті 

переміщені особи). 
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Також, ВПО стикалися з упередженим ставлення у процесі оформлення пенсій 

і соціальних виплат. Менш поширені випадки дискримінації ВПО спостерігались 

при зверненні до органів державної влади або до правоохоронних органів, однак ця 

відносна рідкість може бути пов’язана з банальною відсутністю досвіду звернення 

до таких органів серед більшості ВПО (Смаль & Позняк, 2016, с. 22). Крім того, 

українські ВПО відчули на собі дискримінацію їхніх виборчих прав на 

муніципальних виборах – або, цей феномен ще називають “замороження” виборчих 

(електоральних) прав українських ВПО (Krakhmalova, 2019), – яке тривало більше 

п’яти років і суперечило їхнім виборчим правам і свободам як громадян України. 

Лише відносно нещодавно, у 2020 році, відбулось “розмороження” виборчих прав 

ВПО на місцевих виборах приймаючих громад (CFRTP, 2020; COE, 2020). 

Таким чином, стигматизація, дискримінація, незадовільні умови життя та 

повсякденне (побутове) життя українських ВПО у реаліях триваючого військового 

протистояння позначаються на здоров’ї ВПО. Як показують результати першого 

репрезентативного національного опитування українських ВПО щодо їхнього 

ментального здоров’я, три чверті дорослих ВПО потребують психологічної 

допомоги, але з різних причин не отримували її, зокрема через незнання 

необхідності лікування, самолікування, високу вартість лікування та ліків або 

низьку якість наявної допомоги (Roberts et al., 2019, p. 109).  

В літературі щодо соціально-економічного становища ВПО в Україні, дана 

проблематика розглядається зазвичай на національному/субнаціональному (тобто, 

на макрорівні) або регіональному рівні. 

На макромасштабному рівні, науковці досліджували: 1) зміни умов життя 

ВПО (житло та безпека життя) протягом років російсько-української гібридної війни 

(напр., Hnatyuk, 2020), 2) питання соціальної адаптації та інтеграції ВПО в 

приймаючі громади (напр., Niemets et al., 2020), а також 3) соціально-економічну 

нерівність та дискримінацію українських ВПО (напр., Новікова & Шамілева, 2019). 

За останні роки відбулося покращення умов життя українських ВПО порівняно з 

першими роками російсько-української гібридної війни, наприклад, включення ВПО 

до державних програм кредитування на придбання житла, збільшення частки ВПО, 
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які проживають у власному житлі. Нині, ВПО високо оцінюють якість умов життя 

та рівень безпеки середовища проживання (Hnatyuk, 2020). 

На мезомасштабному (регіональному) рівні, дослідники вивчали питання: 

дискримінації ВПО (напр., Vakhitova & Iavorskyi , 2020), доступу ВПО до житла та 

хороших умов проживання (напр., Hnatyuk, 2016; NRC, 2016), а також бар'єри 

соціально-економічної інтеграції та адаптації ВПО до нових геополітичних та 

життєвих реалій (напр., IOM, 2016; Логвинова, 2020). Окрім цього, дослідження 

висвітлювали вплив масових потоків ВПО на соціально-економічний розвиток 

регіонів України (напр., Arakelova, 2017), й, на додачу, причини, чому деякі регіони 

країни були більш атрактивними для переміщених осіб, ніж інші (напр., Brenzel et 

al., 2015). Як підкреслює Arakelova (2017), регіони, які зазнали серйозних соціально-

економічних наслідків через високу концентрацію ВПО, зосереджені поблизу зони 

військового протистояння (Донецька, Луганська, Харківська, Запорізька області, як 

виняток – столиця України – Київ). Між іншим, ці регіони не адаптували свою 

регіональну політику для ефективного вирішення найактуальніших проблем ВПО у 

різних аспектах їхнього соціально-економічного життя, що гальмує інтеграцію ВПО 

у вищезгаданих регіонах. До того ж, у перші роки російської військової агресії ВПО 

переважно переміщувались до відносно процвітаючих регіонів України з порівняно 

добре функціонуючими ринками праці (Brenzel et al., 2015). 

З огляду на літературу видається, що повсякденне життя українських ВПО – 

на локальному і особливо на міському рівні – було предметом дуже малої кількості 

наукових робіт, хоча в Україні, як і в інших країнах пост-комуністичних збройних 

конфліктів (наприклад, Грузія, Азербайджан), саме міські громади часто є 

основними реципієнтами та кінцевими пунктами призначення ВПО, де відбувається 

їхня подальша адаптація та інтеграція. 

Як правило, ВПО зосереджуються у столиці та інших ключових містах своєї 

країни, наприклад Грузія (Mitchneck et al., 2009), Азербайджан (Gureyeva-Aliyeva & 

Huseynov, 2011), не є виключенням і Україна (Лібанова, 2014). Цілком природно, що 

більше приваблюють українських ВПО великі міста, де зазвичай простіше знайти 

житло і роботу, – Київ, Харків, Дніпропетровськ [зараз Дніпро], Запоріжжя, Львів, 

Одеса (Лібанова, 2014, с. 16). 
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В загальних рисах, основні потоки внутрішнього переміщення майже 

дублюють основні потоки внутрішньої міграції в Україні щодо ключових регіонів-

реципієнтів та міст-реципієнтів, оскільки традиційно додатне міграційне сальдо 

внутрішньої міграції має Київ, а також області, де розташовані основні міста 

України – Дніпро, Харків, Одеса, Львів. Такі переміщення, ймовірно, зумовлені 

розташування провідних навчальних закладів у цих містах і регіонах, що приваблює 

до них молодь, окрім того, тут прослідковується сприятлива кон’юнктура ринку 

праці (тобто є попит на робочу силу та високий рівень оплати праці) (IOM, 2019a). 

Натомість, ВПО найменше задоволені перспективами проживання в сільській 

місцевості, що цілком зрозуміло з огляду на те, що левову частку ВПО становлять 

міські жителі (Лібанова, 2014, с. 16–17): більшість з них до російсько-української 

гібридної війни проживали у високоурбанізованих ареалах таких як Донецька 

конурбація (Mykhnenko et al., 2010) та інших менших міських агломераціях Донбасу 

(Rechłowicz & Tkocz, 2013), які протягом збройного протистояння зазнали і 

продовжують зазнавати руйнівного військового урбіциду (military urbicide) (Slyvka 

& Zakutynska, 2016). Беззаперечно, локальний міський масштаб дуже важливий для 

розуміння поточного соціально-економічного становища українських ВПО, оскільки 

полісімейкерам необхідно розуміти конструктивні важелі покращення інтеграції 

ВПО у приймаючих громадах, а також задля загальмування процесу повернення 

ВПО до місць свого попереднього проживання/походження на ТОТ. 

Базуючись на вищезазначених попередніх дослідженнях, українські міські 

ВПО є ігнорованою темою у наукових дослідженнях. Це не рідкість, адже міські 

ВПО, як підкреслює Anne Davies та Karen Jacobsen (2010, p. 13), “складають 

приховане населення, й агенціям підтримки та урядам важко ідентифікувати їх і 

зрозуміти їхній досвід в порівнянні з населенням приймаючих громад, серед якого 

вони живуть”. Більше того, “Мало відомо про їхні демографічні характеристики, 

основні потреби та проблеми із захистом, проте вважають, що вони є одними з 

найбідніших і найуразливіших груп у багатьох постраждалих від конфлікту 

країнах”. Що стосується останнього, то така соціально-економічна нерівність між 

ВПО і не-ВПО може призвести до просторової та соціальної ізоляції ВПО у містах 

країн, які постраждали від конфлікту (наприклад, Грузії (див. Salukvadze et al., 2014; 
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Gogishvili, 2015; Gogishvili & Harris-Brandts, 2019)). Це стимулює до висловлення 

гіпотези про ефект сегрегації/ізоляції ВПО (the effect of IDP segregation/isolation). 

Дане дослідження відкриває нові напрямки вивчення, не передбачені 

попередніми дослідженнями соціально-економічного становища українських ВПО. 

До того ж, ця робота має на меті заповнити прогалини у дослідженні ВПО, які 

проживають в міському середовищі України. 

Відповідно до цього, були сформульовані такі дослідницькі запитання: 

• Які просторові патерни розподілу ВПО спостерігаються в українських 

метрополісах (провідних містах)? 

• Наскільки просторова локалізація/концентрація ВПО у різних провідних 

містах України залежить від ключових характеристик житлового середовища 

міських районів, які є важливими для адаптації та інтеграції ВПО? 

• З якими проблемами найчастіше стикались та продовжують стикатись 

ВПО під час їхньої інтеграції до приймаючих громад провідних міст України? 

Робочі гіпотези, побудовані на основі літературного огляду, є такими: 

▪ Гіпотеза 3.1 (ефект бідного житлового району (poor neighbourhood 

effect)): чим нижчий рівень комфортності міського району, тим вище 

ймовірність просторової концентрації/локалізації ВПО; 

▪ Гіпотеза 3.2 (ефект високої вартості житла (high housing cost effect)): чим 

вища вартість житла в межах міського району, тим менша ймовірність 

концентрації/локалізації ВПО; 

▪ Гіпотеза 3.3 (ефект сегрегації (segregation effect)): у метрополісах 

України спостерігається суттєва просторова ізоляція (анклавізація) (spatial 

isolation (enclavization)) ВПО. 

Дані та методи. Головними/провідними містами або ж метрополісами в 

Україні є Київ, Харків, Донецьк (до російсько-української гібридної війни), Одеса, 

Дніпро (до 2016 року – Дніпропетровськ) та Львів (Мезенцев, 2005; Руденко & 

Савчук, 2013). Саме ці міста стали основними реципієнтами потоків вимушеного 

внутрішнього переміщення з Донбасу та Криму у очолювані ними макрорегіони. 

Так, за даними МСП, станом на 13.06.2019 р. 61% усіх ВПО Київського (або 
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Столичного) макрорегіону зосереджено в Києві, відповідно у Харкові – 52%, у Одесі 

– 48%, у Дніпрі – 24% та у Львові – 20%. 

Першою складовою частиною емпіричного набору даних є державна офіційна 

статистика (Міністерство соціальної політики та Державна служба статистики 

України) щодо зареєстрованої кількості внутрішньо переміщених осіб та 

середньорічної чисельності населення у різних міських районах Києва, Харкова, 

Одеси, Дніпра та Львова. Також, у досліджені використано результати опитування 

міських мешканців щодо їхньої оцінки комфортності свого житлового середовища 

(за 5-бальною шкалою) за критеріями безпеки, чистоти, інфраструктури, 

транспортної розв’язки та якості життя в адміністративних районах таких міст як 

Київ, Харків, Одеса, Дніпро та Львів (за замовленням міжнародної компанії “OLX” 

(див. OLX, 2019a – OLX, 2019e)). Загалом, у січні 2019 року у даних містах було 

опитано близько 38 тис. респондентів. Зокрема, у Києві – понад 15,5 тис. осіб, у 

Харкові – 7 тис. осіб, у Одесі – більше 5,5 тис. осіб, у Дніпрі та Львові – більше 5 та 

4,5 тис. осіб відповідно. Ще одним джерелом даних є щотижневі дані щодо вартості 

житлової нерухомості у різних міських адміністративних районах вищезгаданих 

міст за всі місяці 2018 року, які знаходяться у відкритому доступі на офіційному 

сайті компанії “DOMIK.UA” (Havryliuk, 2022). 

І останньою складовою частиною емпіричного набору даних для даного 

дослідження є матеріали глибинних інтерв’ю, проведених автором (протягом осені 

2020 – весни 2021 року) із ВПО з Донбасу/Криму, які проживають на 

підконтрольній уряду України територіях та мешкають у деяких метрополісах, 

зокрема, Велике Дніпро (Дніпро-Кам’янське або до 2016 року – Дніпропетровськ-

Дніпродзержинськ), Одеса та Харків (докладніше див. Додаток В). Ціллю глибинних 

інтерв'ю було з'ясувати життєві історії ВПО та їхні поточні умови проживання й 

житла, працевлаштування, допомоги від держави, відносини з населенням 

приймаючих громад і т.д., а також те, як це змінювалось протягом років російсько-

української гібридної війни. Основним методом відбору інформаторів було обрано 

метод неімовірнісної вибірки, тобто метод “снігового кому” (snowball sampling), 

оскільки ВПО часто не вказують свій статус у соціальних мережах чи житті або, 

навіть, приховують його від не-ВПО. Відповіді інформаторів записувалися від руки, 
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а потім транскрибувалися в повністю анонімізованій формі. Подальший аналіз 

результатів інтерв'ю проводився з використанням окремих тематичних блоків (таких 

як життєві історії ВПО; умови проживання й житла; психологічні наслідки 

російської військової агресії та відчуття безпеки тощо). 

У цьому дослідженні були використані такі показники розподілу ВПО та 

ключових характеристик житлового середовища міських адміністративних районів 

метрополісів України (Київ, Харків, Одеса, Дніпро, Львів): 

• Оцінка адміністративних районів міст за рівнем комфортності 

середовища проживання (опитування OLX у січні 2019 року); 

• Облікована кількість [частка] ВПО у розрізі міських районів (осіб [%], 

станом на 13.06.2019 р.); 

• Середньорічна чисельність [частка] населення у розрізі міських районів 

(осіб [%], за 2018 р.); 

• Індекс концентрації ВПО у розрізі міських районів (кількість 

внутрішньо переміщених осіб у розрахунку на 1000 міських мешканців); 

• Індекс локалізації ВПО у розрізі міських районів (відносний показник 

співвідношення просторового розподілу внутрішньо переміщених осіб до 

просторового розподілу місцевих жителів у межах міста): 

 

𝐼𝐿𝑖𝑗 =
𝑝𝑖𝑗

𝑃𝑗

𝑐𝑖𝑗

𝐶𝑗
⁄       (3.1) 

 

де: 

𝐼𝐿𝑖𝑗 = індекс локалізації ВПО у 𝑖-му районі 𝑗-го метрополісу України;  

𝑝𝑖𝑗  = чисельність ВПО у 𝑖-му районі 𝑗-го міста станом на 13.06.2019 р.;  

Pj = чисельність ВПО у 𝑗-му місті станом на 13.06.2019 р.; 

𝑐𝑖𝑗 = середньорічна чисельність населення у 𝑖-му районі 𝑗-го міста у 2018 р.; 

𝐶𝑖𝑗 = середньорічна чисельність населення у 𝑗-му місті у 2018 р.; та  

• Середньорічна вартість житлової нерухомості – вартість квартир – у 

розрізі міських районів (USD/м2, за 2018 р.). У випадку Одеси середньорічне 
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значення вартості житла розраховувалось як середнє зважене (арифметичне) 

на чисельність населення районів за переписом 2001 року – за формулою 3.2: 

 

�̅� =
𝑤1𝑝1+𝑤2𝑝2+⋯+𝑤𝑛𝑝𝑛

𝑤1+𝑤2+⋯+𝑤𝑛
      (3.2) 

 

де: 𝑤𝑛 – вагові коефіцієнти розраховані на базі чисельності населення районів; 

𝑝𝑛 – середньорічна вартість житлової нерухомості. Така техніка використана 

через те, що статистична інформація про ціни на житлову нерухомість 

наведена у розрізі старих адміністративних районів Одеси, які були об’єднані 

або розділені та утворили поточні адміністративні райони Одеси з 1 січня 2003 

року. Важливо наголосити, що це узагальнена оцінка середньорічної вартості 

житлової нерухомості у міських районах Одеси за 2018 рік. 

Для відповіді на дослідницькі питання використовувалися як кількісні, так і 

якісні методи. Кількісні методи включали нормалізацію, кореляційний аналіз 

Пірсона, кластерний аналіз та інші, які були використані для аналізу показників 

просторового розподілу ВПО та ключових характеристик житлового середовища 

міських районів метрополісів України. Для підтвердження або спростування перших 

двох гіпотез (“ефект бідного житлового району” та “ефект високої вартості житла”) 

використовувався кореляційний аналіз. Метод кластерного аналізу було обрано для 

підтвердження/спростування останньої гіпотези (“ефект сегрегації”), оскільки він 

широко використовується в дослідженнях вимушеної міграції (напр., Al-Temimi et 

al, 2018; Koning, 2019; de Hoon et al., 2021). Деякі якісні методи включали матеріали 

глибинних інтерв’ю, які були проаналізовані для кращого розуміння повсякденного 

життя ВПО та їхніх проблем адаптації та інтеграції, а також для уточнення 

результатів, отриманих за допомогою кількісних методів. Що стосується 

кластерного аналізу, то для досягнення одновимірності та порівнянності всіх 

показників, окрім індексу локалізації ВПО, було використано техніку нормалізації 

(Wilkosz-Mamcarczyk et al., 2020). Техніка або метод нормалізації показника в цьому 

дослідженні виглядає таким чином: 
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𝑧𝑖 =
𝑥𝑖

�̅�
       (3.3) 

 

де: 𝑥𝑖 = значення певного показника в 𝑖-му районі в певному метрополісі 

України; та �̅� = середнє значення певного показника в певному місті. 

Основними обмеженнями презентованого дослідження є певною мірою 

невідповідність порівняння деяких наявних статистичних даних між різними 

міськими районами досліджуваних міст. Зокрема, це стосується розмірів районів за 

їхньою чисельністю населення (див. Додаток Д). Щоб мінімізувати ефект 

“човникових ВПО” (“shuttling IDPs”), ми вивчаємо лише ВПО, які проживають у 

метрополісах України. 

 

3.1. Внутрішньоміські патерни територіального розподілу ВПО  

в українських метрополісах 

 

Просторовий розподіл ВПО та середовище проживання міських районів. 

Результати кореляційного аналізу показують, що внутрішньоміські патерни 

розподілу ВПО в межах п’яти метрополісів України є різними в залежності від 

віддаленості міста від зони військового протистояння, розміру міських районів, 

щільності населення у розрізі районів тощо (див. Додаток Е). Зокрема, у Харкові 

локалізація/концентрація ВПО напряму пов’язана з рівнем комфортності 

середовища проживання (comfortable residential environment) міського району 

(r=0,85) та престижністю й вартістю його житлової нерухомості (r=0,81) – рис. 3.2. 

Практично схожа ситуація спостерігається у Дніпрі, де просторовий розподіл ВПО 

дуже сильно пов’язаний із рівнем комфортності житлового середовища міського 

району (r=0,94), а вартість житлової нерухомості відіграє у цьому значно меншу 

роль (r=0,76) – рис. 3.2. На відміну від двох вищезгаданих міст, у випадку Одеси 

існує “абсолютна” позитивна кореляція між рівнем комфортності житлового 

середовища району та локалізацією/концентрацією ВПО (r≈1,00), а 

взаємозалежність між останнім та вартістю житла хоч і є помітною (r=0,64), проте 

статистично ненадійною – p-level більше 0,1 – див. Додаток Е.  
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Рис. 3.2. Візуалізація результатів кореляційного аналізу (розмір та характер 

спрямування еліпсу – дисперсія та міра взаємозалежності показників відповідно) 

(розраховано та побудовано автором) 

 

З іншого боку, не стало несподіванкою те, що патерн просторового розподілу 

ВПО у Києві напряму не залежить від вартості житла, а лише злегка від 

комфортності житлового середовища районів (r=0,62), адже столичний статус міста 

формує свої специфічні умови для інтеграції та адаптації ВПО у приймаючі громади 

районів міста, що обумовлено значним сегментом елітного житла у центральних 

частинах міста та досить високим рівнем благоустрою території, хорошим 

транспортним сполученням та інше, що не часто зустрічається і не настільки 

виражено у інших регіональних центрах України – рис. 3.3.  
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Рис. 3.3. Візуалізація результатів кореляційного аналізу (розмір та характер 

спрямування еліпсу – дисперсія та міра взаємозалежності показників відповідно) 

(розраховано та побудовано автором) 

 

В останньому метрополісі, Львові, найбільш віддаленому від зони військового 

протистояння, прослідковується помірна обернена кореляція між рівнем 

локалізації/концентрації ВПО та рівнем комфортності житлового середовища 

районів (r=-0,55), хоча цей взаємозв’язок не є статистично надійним (insignificant), 

що, вочевидь, пов'язано не з бажанням ВПО жити в районах з гіршими умовами 

проживання, а через низьку поляризацію комфортності міських районів Львова. До 

того ж, у внутрішньоміському вимірі Львова, не вдалося віднайти істотний 

взаємозв’язок між просторовим розподілом ВПО та вартістю житла. 

Таким чином, позитивна кореляція між локалізацією/концентрацією ВПО та 

рівнем комфортності житлового середовища району підтверджується лише в 

Харкові, Дніпрі та Одесі, а також, з меншою статистичною надійністю і слабкішим 

рівнем кореляції, у Києві. Львів є винятком із цього соціально-просторового 

патерну, по-перше, через малу кількість облікованих ВПО в силу своєї віддаленості 

від зони військового протистояння, а по-друге, через відносно низьку поляризацію 

комфортності районних житлових середовищ у межах міста (див. Додаток Д). Окрім 

цього, позитивна кореляція між локалізацією/концентрацією ВПО та вартістю житла 



 

164 

спостерігається лише у Харкові та Дніпрі. У випадку інших метрополісів, 

спостерігається або статистична ненадійність взаємозв’язку, або його повна 

відсутність в силу особливостей ринків житла цих міст. 

Враховуючи вищезазначені емпіричні результати, Гіпотеза 3.1 і Гіпотеза 3.2 

не були підтверджені у метрополісах України. Навпаки, “ефект бідного житлового 

району” та “ефект високої вартості житла” мали зворотній характер взаємозв’язку із 

локалізацією/концентрацією ВПО у Харкові та Дніпрі, а відповідно до першого 

ефекту – в Одесі та Києві. Ба більше, існує висока можливість того, що чим далі від 

зони військового протистояння, тим менша вірогідність істотних кореляцій з 

локалізацією/концентрацією ВПО за наведеними вище показниками внаслідок 

зменшення кількості облікованих ВПО із віддаленням від зони військового 

протистояння або як результат дії ряду специфічних чинників (особливості ринку 

житла, специфіки адміністративно-територіального поділу міста, столичний статус 

тощо). 

Просторова диференціація ВПО в метрополісах України. Відповідно до 

результатів кластерного аналізу виділяється дев'ять кластерів (див. рис. 3.4), що 

мають свої особливості просторової диференціації ВПО, але, які можна узагальнити 

у такі чотири типи (див. рис. 3.5). 

Тип 1: міські райони з вираженою локалізацією ВПО. До першого типу 

належать 13 міських районів, які характеризуються вираженою локалізацією ВПО та 

дуже високою просторовою концентрацією ВПО. Тип 1 складається з двох підтипів. 

Більшість міських районів цього типу мають комфортне, досить дороге і престижне 

середовище проживання – підтип 1.1 (див. Додаток Ж). Майже кожен десятий ВПО 

у Львові та Києві, кожен третій ВПО у Дніпрі та Одесі та близько 40% ВПО у 

Харкові проживають у міських районах даного підтипу. Решта адміністративних 

районів метрополісів України належать до підтипу 1.2. Вони мають високий рівень 

комфорту житлового середовища, проте, водночас, є не дуже дорогими в межах 

своїх міст, а отже, більш доступні для домогосподарств ВПО із середнім рівнем 

доходу. Такі характеристики були дуже важливими для ВПО, які прагнули 

оселитися в Києві, де столичний ринок праці має сприятливу кон’юнктуру, а ціни на 
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житло майже в усіх міських районах є високими в порівнянні з центральними та 

престижними районами інших метрополісів України. У Києві близько половини 

ВПО проживає саме в районах підтипу 1.2. Водночас, в Одесі кожен четвертий 

ВПО, у Львові кожен другий ВПО проживає в районі, що входить до підтипу 1.2. 

 

 

Рис. 3.4. Результати ієрархічної кластеризації методом Варда. 

(побудовано автором) 
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Рис. 3.5. Класифікація міських районів метрополісів України  

за особливостями просторової диференціації ВПО 

Примітка: див. Додаток Ж з більш детальним описом кластерів 

(побудовано автором)  
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Тип 2: міські райони з “помірною” локалізацією ВПО. Тип 2 складається з двох 

підтипів, які об’єднують 11 міських районів із “помірною” локалізацією ВПО і 

переважно посередньою концентрацією ВПО. Зазвичай міські райони цього типу 

мають комфортне середовище проживання, проте цінова доступність такого 

середовища та житлових умов (housing conditions) у ньому відрізняється від району 

до району. Наприклад, підтип 2.1 включає міські райони із задовільним 

комфортабельним житловим середовищем проживання та відносно дорогим 

житлом. У таких районах проживають 11%, 13% та 16% ВПО Києва, Дніпра та 

Львова відповідно, а також кожен третій ВПО Харкова. Підтип 2.2 складається з 

п’яти міських районів, більшість з яких мають посередню комфортність житлового 

середовища та більш доступний і дешевий ринок житла, ніж інші райони 

попереднього підтипу. У цих районах, де переважає посередня просторова 

концентрація ВПО, проживає 41% усіх ВПО Дніпра, тобто майже кожен другий 

ВПО у Дніпрі, чверть ВПО Одеси та 9% ВПО Харкова. Загалом, домогосподарства 

ВПО із середнім і нижче середнього рівнями доходів можуть дозволити собі жити в 

міських районах із “помірною” локалізацією ВПО. 

Тип 3: міські райони з “відчутною присутністю” ВПО. Тип 3 складається з 12 

міських районів, в яких спостерігається доволі слабка, проте “відчутна присутність” 

ВПО. Даний тип сформований підтипом 3.1 та підтипом 3.2, які об’єднують міські 

райони з превалюванням низької комфортності житлового середовища, а відмінність 

між двома підтипами полягає в різних ступенях просторової концентрації ВПО й 

цінової доступності житла. Підтип 3.1 складається з районів, що мають низький 

рівень просторової концентрації ВПО та забезпеченість житлом у середній ціновій 

категорії (у межах своїх міст). В загальних рисах, кожен десятий ВПО у Дніпрі, 

Києві та Харкові проживає в таких районах, а також кожен сьомий ВПО у Львові. 

На противагу цьому, підтип 3.2 об’єднує міські райони, що, як правило, мають дуже 

низьку просторову концентрацію ВПО та пропозицію на ринку житла своїх міст у 

відносно дешевій і недорогій ціновій категорії. Проживання в таких міських районах 

є найбільш прийнятним варіантом для нижчого прошарку (lower strata) українських 

ВПО. У цих районах проживає майже чверть ВПО Києва, 16% ВПО Одеси, 13% 

ВПО Львова, 7% ВПО Харкова та лише 4% ВПО Дніпра. 
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Тип 4: міські райони з високою розосередженістю ВПО. Тип 4 включає лише 

один Печерський район (Київ), який має високий рівень дисперсності або високе 

просторове розосередження ВПО. Цей район позиціонується як елітний район для 

заможних людей з непомірно дорогим житлом, тому житло тут не можуть собі 

дозволити пересічні ВПО. Таки чином, проживання в Печерському районі може 

дозволити собі лише вищий прошарок українських ВПО. У супереч люксовому 

статусу даного району, він має відносно комфортне середовище проживання, адже 

район є центральним діловим районом з усіма позитивними та негативними 

впливами на його територію, таких як тотальна комерціалізація та інші 

неоліберальні міські трансформації. В районі спостерігається найнижчий рівень 

локалізації/концентрації ВПО, а проживають у ньому лише близько 3% ВПО Києва. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що загальний патерн внутрішньоміського 

розподілу ВПО в межах визначених типів є таким: більшість міських ВПО 

проживають у комфортних міських районах з точки зору безпеки, чистоти та 

інфраструктурної забезпеченості, але з різними цінами на житло; меншість 

проживає або у некомфортних, або у елітних міських районах. 

 

3.2. Соціально-економічне становище міських українських ВПО  

та їхні поведінкові стратегії в нових геополітичних та життєвих умовах 

 

Адаптація ВПО до нових реалій та бар’єри їхньої інтеграції до 

приймаючих міських громад й вплив триваючої російсько-української гібридної 

війни на добробут ВПО. Основним джерелом порушеної проблематики є 

результати глибинних інтерв’ю з міськими ВПО-інформантами у селективних 

метрополісах, що знаходяться на лінії геополітичного розлому – Харків, (Великий) 

Дніпро та Одеса. 

Більшість інформантів зазначають, що те, що вони пережили внаслідок 

російсько-української гібридної війни це: “новий етап життя” (IDP1); “дійсно 

трагедія” (IDP2), “Зовсім трагічно, не скажу. Труднощів було мільйон” (IDP3); 

“життєво важлива подія для мене. Вона сильно мене змінила” (IDP4); “тяжкий 

був період” (IDP5) та подібне. Про інших переміщених осіб вказується, що “Така 
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трансформація, фазове перетворення для багатьох було жорстким способом зміни 

життя” (IDP3), що підтверджується такими відповідями:  

 

“Хотілося б для себе вирішити – де наше місце, де зупинитися. Найбільша була трагедія – 

усі кинули...” (IDP2) 

 

“Моє життя змінилося. Була успішним підприємцем. Квартира у центрі міста. […] Не 

думали, що війна затягнеться. Думали, що все швидше вирішиться. Тут життя змінилося з 

підприємця на переселенця із соцвиплатою…” (IDP6) 

 

“Звичайно [життєва травма – примітка автора]. Виїхати з дому на два тижні і не 

повернутися туди” (IDP7) 

 

Більше того, російська військова агресія вплинула на “звичний” спосіб життя 

інформантів: деякі з них зазначають, що окрім зміни умов життя звузилось й їхнє 

коло спілкування, наприклад:  

 

“У [наш] особистий простір ми не пускаємо [людей]. […] Після того, як виїхав, нас у 

соцмережі ніде немає. Видалили. Це просто небезпечно” (IDP2) 

 

ВПО-інформанти згадують, що пережити стрес від російської військової 

агресії та адаптуватись до нових геополітичних і життєвих реалій на підконтрольних 

уряду України територіях їм дуже допомогли волонтери (в т.ч. місцеві активісти), 

благодійні місцеві/міжнародні фонди та організації. Місцева влада надавала значно 

менше допомоги ВПО, тоді як допомога і підтримка з боку держави була 

“невидимою”. Інформанти з Криму/Донбасу зауважили, що: 

 

“Я скажу, допомога була від людей. Не від держави. Активісти прийшли, влаштували. Я 

вдячний. Стрес, який дитина пережила [в одному з кримських міст], завдяки допомозі 

дніпропетровців, швидко пройшов. […] Якби не волонтери, я не знаю, де б ми були. Ми 

стали б справжніми бомжами. Тільки завдяки волонтерам, завдяки організації ми змогли 

прожити” (IDP4) 

 

“Спершу [волонтери] допомагали всім – предмети побуту, одяг, ложки, чашки. [Ми] Брали 

посуд, зимовий одяг. Продукцію. Це був перший рік. Нині все припинилося. Був ще фонд 

Ахметова. Місяців 7 видавали [з фонду гуманітарну допомогу], потім не зрослося” (IDP8) 
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На момент проведення глибинних інтерв’ю, ВПО описували, що порівняно із 

першими роками російсько-української гібридної війни допомога волонтерів та 

різних благодійних структур стала меншою, що, вочевидь, пов’язано зі зменшенням 

нагальних потреб ВПО в одязі, їжі, взутті, ковдрах тощо. Також, дехто з ВПО 

свідомо відмовлялися від соціальної допомоги через різні індивідуальні причини.  

Найважливішою фінансовою підтримкою для міських ВПО є адресні соціальні 

виплати від держави. Фактично, їхній розмір настільки малий, що навіть не може 

покрити комунальні платежі за квартиру, не кажучи вже про вартість орендованої 

квартири. Ба більше, тим ВПО, що мають квартиру на непідконтрольних уряду 

України територіях, треба сплачувати комунальні платежі окупаційній владі, бо 

інакше їхні квартири та будинки конфіскують. Це вагомо відбивається на соціально-

економічному становищі домогосподарств ВПО.  

З юридичної точки зору, щоб отримувати соціальну адресну допомогу від 

держави, ВПО треба стати на облік та періодично підтверджувати та пролонгувати 

свій статус. Більшість інформаторів підкреслюють те, що в них не було значних 

юридичних проблем з оформленням статусу ВПО, однак часто виникали 

бюрократичні проблеми з пролонгуванням або перереєстрацією, особливо через 

довгі черги та прихід співробітників соцзахисту за місцем реєстрації ВПО (тобто за 

місцем проживання), коли ті знаходились на роботі. 

Однак, такий досвід на підконтрольних уряду територіях різниться від міста 

до міста, адже чим більше ВПО зареєстровано в місті чи міському районі, тим 

довшу чергу потрібно вистояти ВПО. Також, ВПО-інформатори повідомляють про 

те, що з початком карантину в Україні, через глобальну пандемію коронавірусу, 

бюрократичні проблеми зникли. З приводу вищезазначеного, цікавим є те, що один з 

ВПО сказав такі слова: “Маємо довідку [ВПО]. Безстрокова. Мене це зачіпає. 

Вбиває останню надію, що колись повернемося” (IDP5). Окрім цього, ще одним 

бар’єром для інтеграції ВПО у метрополісах є проблеми із працевлаштуванням. 

Описуючи можливості на ринку праці своїх міст ВПО-інформанти зазначали, що: 

 

“Ринок праці у Харкові – рівень доходів та зарплат нижчий, ніж був у Донецьку...” (IDP1) 
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“Перший час було складно. Особливо чоловікові. […] Зарплата менша, умови інші [ніж у 

типовому середньому місті Донецької області]. Не дуже приємно, [роботодавці] багато 

кидали [обманювали], підставляли” (IDP5) 

 

“[Роботу] можна знайти. Не завжди за освітою. Зараз більше маркетингових 

професій” (IDP7) 

 

Більше того, через пандемію коронавірусу матеріальне становище деяких 

ВПО серйозно погіршилося, про що свідчать такі відповіді:  

 

“Йому [чоловікові] складно з роботою. Він у будівельній сфері. Із карантином складно. 

Будівництво зупинилося, [роботодавці] не платять…” (IDP6) 

 

“Як вирішують проблему [з роботою] наші [ВПО]? Сфера торгівлі. Хоча коронавірус і [в цій 

сфері] цю проблему створив” (IDP3) 

 

Також, у відібраних метрополісах України спостерігається соціальна 

стигматизація ВПО та пов’язана з цим подальша дискримінація призводить до 

маргіналізації ВПО і заважає їм адаптуватись до нових реалій й створює багато 

бар’єрів для їхньої інтеграції у приймаючі громади. Більшість міських ВПО 

повідомляють, що або безпосередньо вони, або члени їхньої родини, або знайомі 

ВПО стикалися із соціальною стигматизацією або дискримінацією щодо оренди 

житла, можливостей працевлаштування, при отриманні медичних та освітніх послуг, 

житлових умов та інше. Як приклад: 

 

“Деякі фонди, коли бачили, де народжена [Росія], [питали] А чого Ви туди не поїхали? – 

Мене це ображає…” (IDP5) 

 

“Правило всіх організацій – насамперед допомагати жінці. Особливо багатодітним. 

Думають, що чоловік – сильний і сам потурбується про себе. Чоловік двічі намагався 

[подавати] на грант і жодного разу не виграв” (IDP5) 

 

“Тут [у модульному містечку] я познайомилася з переселенцями із Криму. Нас тут 

поділили. Є донецько-луганські, а є кримські. І у кримських гірші умови. Ми, донецькі, маємо 

більше допомоги, аніж кримські. Мене це насторожує” (IDP5) 
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“Ви знаєте, у [20]14-му було важко. Багато хто з переселенців обманював. Доводилося 

справлятися. Зняти житло було важче. А раптом [ВПО] квартиру покинуть, заберуть 

щось, поїдуть, потім не знайдеш там [ТОТ – тимчасово окуповані території]” (IDP7) 

 

“Що мене вражає, медсестра дзвонить до головного лікаря і каже: що ми робимо з такими 

людьми? Тавро особливої людини. У Харкові картка медична – червоним кольором написано 

“переселенець”. Як раніше євреям зірки [Зірка Давида]. Нам червоним кольором ліплять 

"переселенець" ” (IDP8) 

 

Однак, інформанти підкреслюють, що пік цих негативних явищ припадав на 

перші роки російської військової агресії, а в наступні роки вони зауважують про 

певний спад та нормалізацію. Типовими словами ВПО-інформантів були, 

наприклад, такі:  

 

“Зараз люди стали більш обізнані. Війна торкнулася більше половини людей в 

Україні” (IDP6)  

 

Якщо говорити про ставлення місцевого населення до ВПО, то воно різниться 

від міста до міста, але загалом прослідковується така тенденція, що чим далі від 

зони військового протистояння та чим менше за розміром місто, тим гірше 

відношення до ВПО. В основному це пояснюється тим, що, як правило, на ринках 

праці малих та середніх міст України, особливо провінційних, спостерігається 

висока депресивність. З огляду на це, стрімкий потік ВПО до міст цих категорій 

підсилював вже існуючу депресивність ринку праці, що призводило до поширення 

різноманітних проявів соціальної стигматизації та створювало у перші роки 

російської військової агресії багато бар’єрів для адаптації ВПО до нових реалій та 

заважало інтеграції. На противагу цьому, у метрополісах України люди звикли до 

конкуренції й постійної плинності кадрів на ринку праці та до частих змін ринкової 

кон’юнктури. Наприклад, ВПО з Харкова, згадуючи про ставлення до них з боку 

місцевих мешканців, зазначають, що:  

 

“Відношення таке ж, як і до харків'ян” (IDP1) 

 

“У Харкові [ставлення місцевих до ВПО] простіше. Тут багато переселенців. Поводяться 

адекватно. В Умані не дуже. У Запоріжжі теж із упередженнями. Луганськ? Навіщо? 

Чому?” (IDP8)  
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У випадку Одеси, тут зазначається про те, що є певні конфлікти пов’язані із 

навантаженням на соціальну інфраструктуру міста, проте: 

 

“переважно люди дуже добре відносяться [до ВПО]. Але Одеса вся така [складається з 

мігрантів/тих, хто "понаїхали"]. Ми [говорять про себе місцеві жителі] корінні, але теж 

онуки-правнуки тих, хто понаїхали” (IDP3) 

 

І наостанок, у Великому Дніпрі (Дніпро-Кам’янське) відповіді інформантів 

лише трохи відрізняються одна від одної, мабуть, це залежить від (не)наявності 

досвіду проживання у модульному містечку. Наприклад, ті, хто не мали досвіду 

проживання в модульному містечку наголошують на тому, що  

 

“Загалом [ставлення місцевих до ВПО] – доброзичливо. [...] На даний момент покращало. Усі звикли. 

Люди приїхали і не один рік живуть” (IDP7) 

 

“Чим відрізняється [ставлення місцевих до ВПО у різних приймаючих громадах]? Однакове. Рівне. 

Більше немає якихось [випадків]. Я повсюди їздив на автомобілі з донецькими номерами. Але загроз 

чи провокацій не було” (IDP2) 

 

а ті, хто раніше проживали у модульному містечку чи проживають зараз вказують 

на те, що:  

 

“Зараз навколо нього [модульне містечко у таборі для ВПО у Кам'янському] паркан 

поставили. У них [ВПО] дружби з місцевими немає. [...] У Дніпрі до приїзду до [модульного] 

містечка [у Кам'янському] я був у шоці, що місцеві нас носили на руках” (IDP4) 

 

“Більшість [місцевих жителів] миролюбно сприйняли переселенців” (IDP5) 

 

“До мене не ставиться ніхто погано. Хтось каже, що переселенці зажерлися. У моєму 

випадку ніякої [неприязні] не відчуваю. [...] І зараз більше спокійно. Засоби масової 

інформації працюють. Якщо навіть хтось не розумів, хто такі переселенці, зараз розуміє. 

Нічого такого немає.” (IDP6) 

 

Підбиваючи підсумки, можна констатувати, що жінки-ВПО швидше 

адаптуються до нових геополітичних та життєвих реалій, пов’язаних з російсько-

українською гібридною війною, ніж чоловіки-ВПО, зокрема, в таких аспектах, як: 

пошук роботи, встановлення нових соціальних зв’язків та швидке відновлення після 
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психологічних наслідків військової кризи. Таким чином, жінки-ВПО (особливо у 

подружніх парах) швидше і глибше інтегруються в приймаючі міські громади, ніж 

чоловіки-ВПО. Як правило, жінки-ВПО, стикаючись із труднощами, пов’язаними з 

вимушеним переміщенням, шукають нові можливості та знаходять вихід із 

поточного скрутного становища. На противагу цьому, чоловіки-ВПО загрузають у 

минулому етапі життя (до військової кризи, коли вони мали стабільну роботу та 

житло, тривалі сімейні, дружні, професійні та інші соціальні зв’язки та були 

основними годувальниками сім’ї) і довго не можуть знайти своє місце в новій 

приймаючій громаді. Разючих відмінностей в адаптації до нових реалій та інтеграції 

ВПО в місцеві громади за віком та освітнім рівнем не виявлено, оскільки більшість 

інформантів на момент дослідження були працездатного віку й з вищою освітою 

(див. Додаток В). Цілком очевидно, що для визначення впливу таких характеристик 

ВПО необхідні більш детальні та широкі дослідження. Єдине, що ми можемо 

припустити, це те, що ВПО з високою кваліфікацією швидше знаходять роботу на 

високодиверсифікованих і гнучких ринках праці великих міст, аніж ВПО з низькою 

та вузькоспеціалізованою кваліфікацією (можливо, через промислову спеціалізацію 

Донбасу). 

Просторовий розподіл ВПО у відібраних українських метрополісах: житло 

та мобільність ВПО. Аналіз матеріалів інтерв’ю та вищеописаних емпіричних 

результатів вказав на те, що у просторовому розподілі ВПО прослідковується ряд 

особливостей. По-перше, коли ВПО з гарними економічними можливостями 

приїжджають до метрополісу, то, як правило, вони першочергово шукають райони із 

звичним/прийнятним для себе середовищем проживання, приділяючи особливу 

увагу інфраструктурному забезпеченню району. По-друге, коли ВПО з поганим 

економічним становищем приїжджають до метрополісу, то вони шукають бюджетне 

житло (або, як сказала один з інформантів: “хоча б мінімальні умови 

проживання” (IDP8)) неподалік від роботи, але в подальшому поступово 

покращують свої житлові умови. До того ж, ВПО з поганим економічним 

становищем переважно сконцентровані на периферії метрополісів або у 

бюджетному житловому сегменті інших частин міста. По-третє, одним із 

бюджетних варіантів житла для ВПО є модульне містечко, але, з одного боку, 

потрапити туди дуже складно через велику чергу, а з іншого – деякі ВПО свідомо 
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відмовляються від проживання в модульних містечках через погані житлові умови 

або з інших індивідуальних причин. Окрім того, інформанти, які проживають або 

проживали у модульних містечках, повідомляють, що у цих містечках 

спостерігаються певні елементи маргіналізації ВПО. Підтвердження цьому можна 

віднайти у таких коментарях ВПО: 

 

“Декілька сімей нормальних. Здебільшого алкашня. Розповідали. Ми на Донеччині заробляли 

по 10 тисяч [українських гривень (грн)], а тут вантажником по 3 тисячі [грн] у 

[супермаркеті] АТБ. Відмовляються працювати. Продовжували бухати” (IDP4) 

 

“Наше містечко престижне. Бувають місцеві конфлікти. Але здебільшого [жителі] 

нормальні. Одна була, її посадили” (IDP5) 

 

“Хтось від передозування помер. У нас окремий блок 4 сім'ї. У нас всі сім'ї непогані. […] 

Благополучні сім'ї. Але є у гуртожитках. Відсотків 10. Сусідка була, зараз у тюрмі” (IDP6) 

 

Наостанок, у досліджуваних містах не спостерігається вираженої анклавізації 

(distinct enclavization) ВПО чи гетоїзації у бідних районах. Коли інформанти 

описували просторовий розподіл ВПО в межах відібраних метрополісів, то 

зауважували таке: у Дніпрі – “Донецьке шосе. З боку Донецька. І житлові масиви 

порівняно дешевше, ніж будь-яке житло на правому березі [р. Дніпро]. Більшість 

тут чи на правому березі – проспект Петровського [Новокодацький район]” 

(IDP2); “по всьому місту розсіяні” (IDP4); “Є [ВПО] у передмістях живуть. 

Знайшли житло у передмістях. Мабуть, [ВПО] всюди по місту” (IDP5); у Харкові 

– “Здебільшого [ВПО живуть] на околицях, звичайно” (IDP8); а в Одесі – 

“Переселенці [по місту] розмазані тонким шаром” (IDP3). 

Як наголошують інформанти, найпоширенішим бар’єром для успішної 

інтеграції ВПО у приймаючі міські громади є відсутність власного чи стабільного 

житла. Більшість ВПО-інформантів проживають в орендованому житлі, меншість –

або у модульних містечках, або у власному житлі. Базуючись на вищенаведених 

результатах та літературному огляді досліджень українських ВПО, можна сказати, 

що кейс України якісно та кількісно відрізняється від кейсів інших пострадянських 

країн з “замороженими”/“тліючими” конфліктами. Наприклад, в Україні не 

спостерігається масового будівництва “грибних селищ” (“mushroom villages”) 
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поблизу великих міст, як це було у Грузії поблизу Тбілісі (селище Церовані – див. 

рис. 3.6 – та ін.) в 2008 році, або як ще раніше у тій же Грузії режим Шеварднадзе 

цинічно тримав вимушених, в результаті війн 1990-х, внутрішньо переміщених осіб 

у злиднях задля того, щоб нажитись на їхньому горі за рахунок коштів міжнародної 

допомоги (докладніше див. Bruckner, 2009, p. 172–173; Tarkhan-Mouravi, 2009; 

Kabachnik et al., 2015). 

 

 

Рис. 3.6. Типове “грибне селище” для грузинських ВПО – селище Церовані  

(2000 будинків) в 15 км від столичного міста Тбілісі (Грузія) 

(фото Badri Vadachkoria9) 

 

 
9 https://www.cyxymu.info/2020/11/tserovani.html (01.07.2022) 
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Виразними особливостями “грибних селищ” є, по-перше, погана якість 

конструкцій внаслідок форсованих темпів масового будівництва, по-друге, 

відсутність можливостей працевлаштування, по-третє, ізольованість від базових 

послуг, міст (towns) та інфраструктури, і, насамкінець, багато цих поселень є 

просторово ізольованими (Kabachnik et al., 2014, p. 9). Аналогічна ситуація з 

відносно нещодавно побудованими поселеннями для ВПО прослідковується й у 

Азербайджані, оскільки просторова та соціальна ізоляція в цих поселеннях 

продиктована віддаленістю цих поселень від регіональних центрів, міст та містечок, 

які в основному заселені не-ВПО, що послаблює зв’язки та взаємозв’язки між ВПО 

та не-ВПО (Gureyeva-Aliyeva & Huseynov, 2011, p. 43). 

Також, наприклад, порівнюючи досвід Грузії та України, слід зазначити, що у 

міському вимірі України не спостерігається відчутної соціально-просторової ізоляції 

ВПО, як це прослідковується у міському вимірі Грузії (див. докладніше Salukvadze 

et al., 2014; Gogishvili, 2015; Gogishvili & Harris-Brandts, 2019). Загалом, українські 

ВПО більшою мірою просто розсіяні по місту серед міських жителів та районів. 

Водночас, міський вимір внутрішнього переміщення як українських, так і 

грузинських ВПО характеризується концентрацією у головних містах країни – у 

Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові та інших великих містах (для України), а для 

Грузії – у Тбілісі та інших великих містах: Зугдіді (найближче до території Абхазії), 

Кутаїсі та Горі (недалеко від адміністративного кордону з Південною Осетією) 

(Mitchneck et al., 2009; Luciani, 2018; Elizbarashvili et al., 2020). 

Отже, базуючись на кількісних та якісних емпіричних результатах, можна 

стверджувати, що просторова ізоляція ВПО в межах метрополісів України є 

слабковираженою, що спростовує висловлену раніше Гіпотезу 3.3 (ефект сегрегації). 

Однак, треба з обачністю розуміти просторовий розподіл міських ВПО, адже 

прослідковується певна фрагментарність. Тобто, незважаючи на те, що більшість 

ВПО проживають у доволі комфортних районах метрополісів, вони можуть 

локалізуватися/концентруватися у недорогих житлових сегментах даних районів, 

які, як правило, знаходяться на периферії/околицях комфортних районів та 

характеризуються гіршими житловими умовами, але ці умови не завжди гірші, ніж у 

звичайних містян у цих частинах міста. Іншими словами, в українських 

метрополісах не спостерігається “анклавізації/островізація” 
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(“enclavization/islandization”) внутрішньо переміщених осіб, а радше певна 

внутрішньорайонна “окраїнізація” (intra-district “outskirtization”) міських ВПО. 

Однак, це не стільки пов’язано із статусом ВПО, скільки просто відображає звичайні 

реалії більшості внутрішніх економічних мігрантів в українських міських ареалах, 

що зумовлено просторовою неоднорідністю цінових пропозицій на ринках житла 

великих міст України. 

Як засвідчують матеріали глибинних інтерв’ю, більшість міських ВПО 

планують і надалі проживати у містах свого поточного проживання, навіть після 

завершення російсько-української гібридної війни. Така ситуація вимагає від уряду 

України та влади приймаючих громад не короткострокових, а довгострокових 

рішень нагальних проблем ВПО: зокрема, соціальне житло та адекватні/належні 

житлові умови, соціальний захист та багато іншого.  

Узагальнюючи матеріали глибинних інтерв’ю, можна виділити декілька 

можливих типових поведінкових стратегій міських ВПО: 

(1) Поведінкова стратегія “пересічний містянин” (“ordinary citizen”) – 

стратегія подальшого вкорінення міських ВПО в приймаючу громаду, які 

сприймають місто свого поточного проживання як свій дім і не хочуть 

повертатися на ТОТ, навіть якщо в зоні військового протистояння настане 

мир. Ця стратегія складається з таких двох типів (субстратегій):  

(1.1) Субстратегія 1, “місцевий пересічний житель” (“local ordinary 

citizen”), характерна для ВПО, які вже вважають поточне місто 

перебування своїм домом і не хочуть залишати його, навіть після 

закінчення російсько-української гібридної війни, до того ж, вони 

мають стабільне житло чи власне житло. Прикладом поведінкової 

субстратегії 1 може слугувати інформант в м. Харків: 

 

“Я говорю, що дім – це Харків. Мій дім, де моя сім'я. Тут виросла моя дочка. Я не 

збираюся туди [ТОТ] повертатися. Навіть, якщо ситуація повернеться у своє русло. 

[…] Харків подобається... Я свою сім'ю бачу лише у Харкові. Жити та будувати 

майбутнє. У нас тут уже 6 років – фундамент заклали” (IDP1) 

 

(1.2) Субстратегія 2, “умовно пересічний житель” (“relative ordinary 

citizen”), притаманна для ВПО, які планують залишитися в 
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нинішньому місті навіть після закінчення російсько-української 

гібридної війни та сприймають його абсолютно/переважно як своє 

місто (дім), проте ще не можуть дозволити собі адекватне/належне 

стабільне житло (afford adequate stable housing). Прикладом 

поведінкової субстратегії 2 може бути ВПО в м. Дніпро: 

 

“Наш будинок там [ТОТ] розібрали. Повертатися вже нема куди. […] Навіть якщо 

Донбас процвітатиме – це років 20-30. Навіть якщо війна закінчиться, не хочеться 

витрачати на цей час. […] Я раділа, коли стала підприємцем і сплачую податки. Раділа, 

що як повноцінний громадянин плачу [податки], і чесно, мені б житло… […] У Дніпро я 

закохалася, це своє, велике місто” (IDP5) 

 

Поведінкову стратегія “пересічний містянин”(“ordinary citizen”) можна 

назвати довгостроковою, враховуючи, що за оптимістичним сценарієм ВПО з 

поведінковою субстратегією 2 (“умовно пересічний житель” (“relative 

ordinary citizen”)) поступово переходитимуть до субстратегії 1 “місцевий 

пересічний житель” (“local ordinary citizen”).  

(2) Поведінкова стратегія “транзитні” (“transit”) ВПО – стратегія подальшого 

пошуку внутрішньо переміщеними особами більш сприятливих умов 

проживання в інших великих містах України чи поблизу них та небажання 

повертатися в зону військового протистояння, навіть за умови завершення 

російсько-української гібридної війни, а також повне/часткове небажання 

інтегруватися в приймаючу спільноту. Зокрема, дана поведінкова стратегія 

складається із двох субстратегій: 

(2.1) Субстратегія 3, “транзитоспроможні” ВПО (“capable transit” 

IDPs), об’єднує тих ВПО, що мають гарне економічне становище та 

можливості для переміщення до нового великого міста чи його 

передмістя у короткостроковій перспективі. Прикладом поведінкової 

субстратегії 3 може слугувати інформант з Донбасу: 

 

“Бажання повернутися туди [Донбас] немає. Не уявляю, щоб я лишився. Вже 7 років 

так. Хотілося б собі вирішити – де наше місце, де зупинитися. […] Найбільш 

привабливим є [для переміщення] передмістя Києва. Якщо буде вакансія. Розглядаю Київ. 

[…] Є будинок [на Донбасі], який сам збудував. Якби [будинок] перенести на територію 
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України [підконтрольні уряду території] – я був би щасливим. […] Будинок – це мій 

осередок. Місце, де не тільки фізично, а й душевно” (IDP2) 

 

(2.2) Субстратегія 4, “транзитні ВПО в пастці” (“trapped transit ” 

IDPs), притаманна тим ВПО, які хотіли б залишити місто свого 

поточного перебування та переселитися в інше велике місто чи його 

приміську зону, але таке переміщення неможливе через погане 

економічне становище. Саме тому відбувається відтермінування 

переміщення на період акумулювання необхідної кількості фінансових 

ресурсів для його здійснення. Прикладом поведінкової субстратегії 4 

може бути ВПО з Криму: 

 

“Тут [м. Кам'янське] великі проблеми з безробіттям. Не лише переселенців. [...] Я мрію 

звідси виїхати. Але немає ні грошей, ні конкретної мети. За моєю професією можна 

знайти роботу. [...] Зважаючи на те, що дитина скоро закінчить школу, то це велике 

місто. Найгірший варіант – Одеса. У порядку пріоритетності – Одеса, 

Дніпропетровськ [нині Дніпро], Львів, Київ. Київ на першому місці. Ще Тернопіль. Там є 

виші. [...] Я тут майже асимілювався. Але дніпродзержинцем себе не вважаю” (IDP4) 

 

(3) Поведінкова стратегія “амбівалентні” ВПО (“ambivalent” IDPs) – 

стратегія, яка передбачає те, що ВПО знаходяться у невизначеному стані щодо 

подальших переміщень та інтеграції в приймаючу громаду. Подібно до 

попередніх стратегій, ця стратегія має дві субстратегії: 

(3.1) Субстратегія 5, ВПО з переважанням позитивної 

“амбівалентності” (“ambivalent” IDPs with positive skew), включає 

ВПО, які достатньо/частково інтегровані до приймаючих громад, проте 

хотіли б повернутись до місць свого колишнього проживання, на 

тимчасово непідконтрольних уряду України територіях, після 

завершення російсько-української гібридної війни. Прикладом 

поведінкової субстратегії 5 є інформант, що здійснив вимушене 

переміщення з м. Луганськ: 

 

“Хотіла б [повернутись на Донбас]. Якби все повернулося як до [20]14-го року. Судячи з 

того, що відбувається, нічого хорошого не чекаю. Нас [ВПО на підконтрольній уряду 

території] вважають зрадниками [люди на ТОТ]. Не захистили свою землю. Хто 
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залишився, вважають, що [ми] вивезли інтелектуальний потенціал, кинули їх ні з чим. 

[…] Напевно, ще до Харкова, [домом був] однозначно Луганськ. Нині не 100%, але більше 

за Харків. П'ятдесят на п'ятдесят. […] Я б із задоволенням поїхала [на Донбас], 

особливо, якби настав мир. Щоб [люди] нас сприймали як миротворців, а не як 

загарбників, як зараз. Там життя зупинилося в [20]14-му році і деградує. Я б взяла 

участь у відновленні [Донбасу]” (IDP8) 

 

(3.2) Субстратегія 6, ВПО з переважанням негативної 

“амбівалентності” (“ambivalent” IDPs with negative skew), притаманна 

ВПО, які достатньою мірою або частково інтегровані в приймаючі 

громади, проте у разі погіршення їхнього соціально-економічного 

становища мають намір повернутись на непідконтрольні уряду України 

території. Прикладом поведінкової субстратегії 6 є інформант, що 

здійснив вимушене переміщення з м. Донецьк: 

 

“Якби житло, я б сказала, я з Дніпра. Коли живемо у підвішеному стані. Можуть 

виставити [з модульного містечка], і доведеться їхати до Донецька [на ТОТ]. [...] Якщо 

скажуть влітку, їдьте [з модульного містечка], я не зможу платити 7-10 тисяч [грн] за 

[орендовану] кімнату. І не буде вибору. Доведеться їхати до Донецька на свою 

квартиру” (IDP6) 

 

Найбільш соціально вразливі категорії ВПО, як правило, мають четверту або 

шосту поведінкову субстратегію. Що стосується четвертої субстратегії, то 

важливим елементом подальшого внутрішнього переміщення та успішної інтеграції 

в приймаючу громаду є суттєве покращення економічного становища. Плачевність 

становища ще більше підсилюється тим, що майно “транзитних ВПО в пастці” 

могло бути конфісковане незаконними мілітаризованими формуваннями на 

тимчасово окупованих територіях України. Таким чином, вони вже ніяк не можуть 

продати своє майно і тим самим покращити своє фінансове становище. Шоста 

поведінкова субстратегія зазвичай притаманна ВПО, які не можуть знайти 

адекватне/належне житло на підконтрольних уряду України територіях, але вони все 

ще мають житло на ТОТ, в яке вони можуть повернутись у будь-який момент, звісно 

ж, за умови, що його не конфіскували окупаційні збройні формування. 
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Отже, вищезазначене дослідження розширює розуміння розміщення ВПО 

(the IDPs’ accommodation) у великих містах (метрополісах) і описує кілька причин 

того, чому ВПО обирають великі міста як кінцеві пункти призначення внутрішнього 

переміщення в межах держави. До того ж, проведене дослідження вказує на те, що 

несвоєчасне впровадження “Керівних принципів щодо внутрішнього 

переміщення”/“Guiding Principles on Internal Displacement” (UN, 1998), в якому 

викладено принципи захисту ВПО на всіх фазах переміщення, та інституційний хаос 

у країні можуть, з одного боку, погіршувати соціально-економічне становище ВПО 

та призводять до їхньої маргіналізації. З іншого боку, це може звузити можливості 

для адекватної адаптації до нових геополітичних реалій та успішної інтеграції в 

приймаючі громади та суспільство. Приховані міські географії внутрішнього 

переміщення складаються з кількох проблем: ігнорування потреб (не лише 

гуманітарних) міських ВПО, з якими вони стикаються щодня (стигматизація, 

нерівність у правах не-ВПО та ВПО, дискримінація на ринку праці та житла, погане 

соціально-економічне становище та нестабільне житло тощо); а у випадку 

спровокованих конфліктом ВПО (conflict-induced IDPs), деякі з них вимушені, на 

власний ризик, повертатися в зону конфлікту, щоб задовольнити свої базові 

потреби, оскільки ці потреби ігнорувались на підконтрольних уряду територіях. 

2. Результати проведених автором глибинних інтерв’ю в поєднанні з 

вищезазначеними емпіричними результатами проливають світло на патерни 

адаптації та інтеграції ВПО у метрополісах України та допомагають глибше 

зрозуміти приховану міську географію внутрішнього переміщення у великих містах 

й розширити розуміння впливу ВПО на сталий розвиток міських приймаючих 

громад. Результати багатовимірного статистичного аналізу вказали на те, що у 

метрополісах України більшість ВПО локалізуються/концентруються у міських 

районах із комфортними умовами проживання з точки зору базової міської 

інфраструктури, безпеки та чистоти. Однак, дозволити собі проживання в таких 

районах можуть лише домогосподарства ВПО з доходами нижче середнього та 

вище. Меншість міських ВПО проживає в міських районах з некомфортними або 

малокомфортними умовами проживання з точки зору перерахованих вище 

характеристик, де більшість цих ВПО мають низький рівень доходів 

домогосподарства. Як виняток, критична меншість міських ВПО проживає в 
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елітному центральному районі Києва, де ціни на житло є найдорожчими в столиці, 

але, водночас, район має другорядну/задовільну комфортність житлового 

середовища. 

3. Аналіз серії інтерв’ю у відібраних метрополісах України вказав на 

відсутність просторових анклавів у внутрішньоміському розподілі/розміщені ВПО, 

якщо звісно не враховувати поодинокі модульні/транзитні містечка та інші 

колективні центри для ВПО. Однак, кількість мешканців в цих колективних центрах 

значно менша в порівнянні із загальною кількістю ВПО в межах всього міста. 

Зокрема, в українських метрополісах не було знайдено просторових анклавів ВПО в 

їх традиційному розумінні або як це спостерігається у великих містах інших країн 

колишнього Радянського Союзу із “замороженими”/“тліючими” конфліктами 

(Грузія, Азербайджан). Для порівняння, в межах українських великих міст 

прослідковується “м’яка островізація” ВПО (soft islandization of IDPs) в 

модульних/транзитних містечках та інших колективних центрах (напр., Харків, 

Дніпро, Запоріжжя та інші). Попри це, у великих містах України спостерігається 

процес внутрішньорайонної “окраїнізації” міських ВПО (process of intra-district 

“outskirtization” of urban IDPs) з подальшим поступовим покращенням життєвих 

умов, але пандемія COVID-19 загальмувала ці позитивні зміни. 

4. Описані вище результати дослідження вказали на те, що перспективним 

напрямком дослідження може бути вивчення соціально-економічного становища 

ВПО з Криму, оскільки, з одного боку, більшість досліджень стосуються або 

загального становища українських ВПО, або сфокусовані на ВПО з Донбасу. З 

іншого боку, нам необхідне розуміння поточного становища ВПО з Криму, оскільки 

кримські ВПО, за словами Austin Charron (2020), “затьмарені своїми набагато більш 

численними колегами з Донбасу”, особливо кримські татари як одні із найбільш 

соціально вразливих та дискримінованих груп серед українських ВПО (UNHCR, 

2019). Також, подальші дослідження повинні стосуватися ВПО-ромів та ВПО, які 

проживають у модульних/транзитних містечках та інших колективних центрах. 

Окрім цього, дослідження українських ВПО в метрополісах потребують 

поглибленого аналізу в кожному місті і більш детального розуміння становища ВПО 

з таких питань, як відчуття дому та “подвійне” переміщення (“double” displacement) 

(напр., Kabachnik et al., 2010), досвід вторинних і багаторазових переміщень 

(secondary and multiple displacements) та інше.  
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5. Як відомо, з 2014 року в Україні триває реформа децентралізації місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади. У рамках цієї реформи на 

місцевому рівні формується гарне інституціональне середовище для швидкої 

(нецентралізованої) реалізації різноманітних місцевих ініціатив як влади, так і 

громади. Це дуже важливий крок для України та її громадян, оскільки місцева влада 

має нові можливості для вирішення проблем та покращення інтеграції українських 

ВПО у приймаючі громади. Тому ще одним перспективним напрямком дослідження 

українських ВПО на місцевому рівні може бути вивчення успішних практик 

підтримки та інтеграції ВПО в різних приймаючих громадах. 

6. Проаналізовані матеріали вказали на серйозний спектр щоденних проблем 

українських ВПО . Зокрема, уряду та місцевій владі необхідно вирішити, що робити 

з морально та фізично застарілими модульними/транзитними містечками (термін 

експлуатації цих містечок закінчився ще у 2018 році), в яких й досі проживають 

ВПО. Важливо забезпечити обачність у вирішенні питання житла для українських 

ВПО, щоб полісімейкери не перейняли й не повторили досвід масового будівництва 

просторово та соціально ізольованих “грибних селищ” на окраїнах міст і міських 

ареалів, які, до того ж, можуть бути віддаленими від міських центрів із 

превалюванням не-ВПО в структурі населення (наприклад, Азербайджан і Грузія). 

Хоча масове насаджування “грибних селищ” нібито номінально вирішує житлову 

проблему ВПО, проте в майбутньому це призведе до загострення соціально-

економічного становища ВПО. З одного боку, будівництва нових ізольованих 

поселень або модульних містечок для ВПО не є довгостроковим вирішенням 

житлової проблеми, а скоріше стимулом для нових переміщень у межах міста чи до 

інших міських ареалів – це, зрештою, створює низхідну спіраль незахищеності, 

неформальності та вразливості. З іншого боку, масштабне будівництво “грибних 

селищ” погіршить і без того крихку соціально-економічну інтеграцію ВПО та 

призведе до тотальної пауперизації10 й маргіналізації ВПО. Ймовірно, такі процеси 

призведуть до гетоїзації ВПО у великих містах та посилять соціальну напруженість 

між локальними містянами та ВПО, а у масштабі країни – між ВПО та не-ВПО. Крім 

того, уряду й місцевій владі слід запровадити диференційований підхід до допомоги 

ВПО, враховуючи шість поведінкових субстратегій ВПО (хоча їх може бути значно 

більше). Як результат, це забезпечить гнучкість й більшу успішність у поетапному 

процесі інтеграції ВПО до приймаючих громад.  

 
10 низхідна соціальна мобільність, що супроводжується зубожінням. 
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РОЗДІЛ 4 

ПАТЕРНИ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ МЕШКАНЦІВ  

УКРАЇНСЬКИХ МЕТРОПОЛІСІВ У НОВИХ ГЕОПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЯХ 

 

Домінування комуністичної ідеології – це вже завершена епоха в історії 

незалежної України, але залишається відкритим питання щодо просторових 

відмінностей проявів та спадку комуністичної/радянської ери в різних частинах 

держави. Після падіння “залізної завіси” соціалістична спадщина в тій чи іншій мірі 

зберігається у просторовому розвитку країн колишнього комуністичного блоку, 

особливо в пост-соціалістичних містах (напр., Gentile, 2015b; Gorzym-Wilkowski, 

2017). Це цілком передбачувано з огляду на те, що за радянських часів міста були 

створені для прославлення ідей комунізму (Melnychuk & Gnatiuk, 2019, p. 37). 

Часто, націотворення (nation-building) є досить складним у таких країнах, як 

Україна, які вийшли з етно-федеральних комуністичних систем (Barrington, 2021). 

Після Революції Гідності в Україні та початку довготривалої російсько-української 

гібридної війни, радянська спадщина (в т.ч. радянська ідентичність) є благодатним 

полем для російської пропагандистської машини, яка навіює про-російські 

геополітичні інтереси. Наприклад, пабліки та групи, створені у відповідь на 

Євромайдан і війну на Донбасі, у популярних російських соціальних мережах 

(“VKontakte” та “Однокласснікі”, які були заборонені в Україні у 2017 році), 

поширювали про-російські геополітичні наративи (див. Dobysh, 2019). Важливо, що 

російсько-українська гібридна війна (до фази повномасштабного російського 

вторгнення в Україну у лютому 2022 року) не була породжена протистоянням 

різних релігійних чи етнічних субгруп населення, поляризуючим його на схід та 

захід, а причина криється, з одного боку, у політичних розбіжностях, які часто 

характерні. для пост-комуністичних країн, а з іншого боку – через дихотомію 

національної ідентичності (див. Karácsonyi et al., 2014). 

Базуючись на останньому, неможливо уявити нинішню військово-політичну 

кризу (2014-досі) в Україні без екзогенного впливу. Проте, західні вчені та 

аналітики досі не досягли консенсусу щодо розуміння та інтерпретації затяжної 

російсько-української гібридної війни через її складну природу (Koval et al., 2022). 
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Тим не менш, на початку 2014 року Росія окупувала та анексувала український 

Крим, а згодом ініціювала та підтримала повстання на південному сході України – в 

обох випадках нібито для захисту російськомовного населення (Stebelsky, 2018). У 

світлі останніх років стає очевидним, що Росія веде гібридну війну, щоб обмежити 

про-західні зовнішньополітичні маневри колишніх радянських республік (Muradov, 

2022), а події 2013-2014 років в Україні стали тригером для початку періоду “post-

post-Cold War” в Європі (Averre & Wolczuk, 2016). По суті, Україна є “передовою 

державою у глобальній геополітичній боротьбі між демократією та 

авторитаризмом” (Fukuyama, 2022). А після нового жорстокого етапу російсько-

української гібридної війни, коли Російська Федерація (у тому числі з території 

Білорусі) вторглася в Україну 24 лютого 2022 року, геополітичний імідж Росії 

зазнав катастрофічного удару. У цьому розділі описано геополітичні та 

соціокультурні умови в Україні до цієї події. 

Задовго до російсько-української гібридної війни, Hrytsak (1998) у своєму 

дослідженні ідентичності населення Львова та Донецька (які репрезентують свої 

регіони) зробив висновок, що російська та радянська ідентичність у цих українських 

містах були практично схожими. Невелика різниця між носіями цих ідентичностей 

полягала в тому, що про-радянські дещо більше виступали проти публічного 

використання української мови, більше погоджувалися з радянською версією 

історичного минулого, були більш схильні до створення спільної країни між 

Україною і Росією, і підтримували більшу участь держави в економіці. Окрім того, 

самоідентифіковані “радянські люди” виявились менш схильними ставити 

українські інтереси вище регіональних (Hrytsak, 1998, p. 275–276). Ба більше, як 

стверджував Hrytsak (1998), радянська ідентичність не є чисто “політичною”, але й 

певною мірою етнічною, і зробив висновок, що радянська ідентичність може легко 

трансформуватися в російську ідентичність, що є досить моторошною 

перспективою в контексті незалежної України. (Hrytsak, 1998, p. 276). 

Реалізацію цього застереження можна було спостерігати в контексті анти-

майданних протестів у 2013-2014 роках та сепаратистських маневрів на Донбасі, 

спонсорованих Росією, і, можливо, в ситуації з українським Кримом (тригером тут 

може бути маніпулювання Росією російською, а не радянською ідентичністю, або 
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їхня комбінація). За цей період відбулися три безпрецедентних потрясіння – 

насильство з боку поліції та протестувальників, крах режиму Януковича (поза 

виборами), а також російська військова агресія з метою анексії Автономної 

Республіки Крим (включаючи Севастополь) та підтримка сепаратистів на Донбасі, 

що призвело до перегляду ваги факторів ідентичності в політичних уподобаннях 

(political preferences) в Україні (Arel, 2018, p. 186). Як підкреслив Michael Gentile, не 

етнічна чи релігійна ідентичність розділяє схід та захід України, а “непримиренні 

геополітичні наративи” (“irreconcilable geopolitical narratives”) з про-російським 

наративом, що знаходить “благодатний ґрунт у радянській культурній ідентичності, 

яка зберігається в [східному] регіоні…” (Gentile, 2015c, p. 205, цитується у 

Giuliano, 2018, p. 164). 

До російського вторгнення взимку 2022 року вся Україна перебувала під 

сильним впливом Росії, яка прагнула трансформувати українську ідентичність або 

підтримати вже існуючу російську ідентичність українських громадян (так звана 

ідентифікація з “російським світом” або “русскім міром” – російською) (Chernysh & 

Voronina, 2020, p. 10). В Україні, окрім людей із яскраво вираженою українською 

ідентичністю, існують також групи населення з “подвійною” та “коливальною” 

ідентичністю (Там само). 

Цілком природно, що в гібридній війні Росії проти України до 2022 року, 

міста, особливо російськомовні українські міста на сході та півдні держави, які 

мають більш-менш “виразну” (“pronounced”) радянсько-російську ідентичність, 

були ареною зіткнень між різними геополітичними/національні наративами 

(рис. 4.1). Однак, якщо в деяких містах сепаратистський (по суті про-російський) 

сценарій був успішним (Донецьк, Луганськ тощо), то в інших він не отримав значної 

підтримки через відмінності в стратегіях місцевих та регіональних еліт та в 

організації громадянського суспільства (напр., Дніпро(петровськ) і Харків) 

(Nitsova, 2021). Враховуючи геополітичну орієнтацію локальних політичних та 

економічних еліт та широку громадську думку під час Євромайдану та початку 

російської військової агресії, Харків був більше схильний до сценарію Донбасу, 

аніж Дніпро(петровськ), але згодом харківські еліти переорієнтувалися та 
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підтримали національну позицію (Buckholz, 2019). Ба більше, за словами Andrii 

Portnov (2016): 

 

“У більшості відповідей, чому Харків і Дніпропетровськ не стали Донецьком і Луганськом, 

як причинний фактор наводять “особливу ідентичність” Донбасу (зазвичай її описують як 

“радянську”). [...] Неможливість створення “Народних Республік” у Харкові, 

Дніпропетровську та Одесі зробив проєкт “Новоросія”, кордони якого оголосив Володимир 

Путін під час його шоу “Прямая лінія” 17 квітня 2014 року, ще більш важко здійсненним. 

Водночас загострення ситуації в “ДНР” та “ЛНР” стало прямим результатом їхніх 

відкритих кордонів з Росією. [...] З середини травня 2014 року через ці кордони почали 

стікатися добровольці з Російської Федерації, а з початку червня почалися поставки зброї. 

У другій половині серпня Міжнародна асоціація “Меморіал” заявила: “збройний конфлікт у 

Донецькій та Луганській областях України став міжнародним збройним конфліктом між 

Україною та Росією”. [...] Однак, Київ не оголосив війни Росії і не розірвав дипломатичні 

зв’язки” 

 

Як підсумовує Stebelsky (2018), наративи, пропаговані на Донбасі та 

Харківщині (зокрема, наративи “Радянський Донбас” та “Радянський Харків”), 

сформували ставлення населення до Євромайдану та влади в Україні. Вочевидь, 

антимайданний та про-російські протести в Дніпрі (у 1796-1802 рр. – Новоросійськ) 

також апелювали до різних наративів, особливо до радянського та російсько-

імперського (тобто, т.з. “Новоросія” (Laruelle, 2016)) наративу. Однією з причин 

успіху сепаратистського сценарію на Донбасі є маніпулювання Росією про-

російськими/про-радянськими наративами, і для цієї маніпуляції в регіоні було 

сприятливе підґрунтя: на початку 1990-х років Донбас відрізнявся сильним 

регіоналізмом, а його населення найменше ототожнювало/ідентифікувало себе з 

Україною та найбільше – з колишнім Радянським Союзом (Stebelsky, 2018, p. 44–

45). 

Але незважаючи на те, що Дніпро і Харків уникли донбаського сценарію в 

2014 році, серйозна загроза російського втручання все ще залишалася і стала 

реальною взимку 2022 року, особливо в Харкові. Фактично, Харків і Дніпро 

знаходяться на так званій “лінії геополітичного розлому” (“geopolitical fault-line”) 

(Gentile, 2020). За словами Michael Gentile (2017, p. 9–10): 
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“Міста на лінії [геополітичного] розлому – міста, розміщені у місцях перетину або 

накладання (нашарування) двох і більше етнокультурних (“цивілізаційних”), 

етнонаціональних, економічних або геополітичних сфер, і де ця умова може, при певних 

обставинах, виражатись у загострення конфлікту, насильство чи відкриту війну. Тому, 

деякі міста на лінії розлому характеризуються як спірні, поляризовані та/чи розділені – 

часто буквально так: стінами, парканами, воротами та ексклюзивними ареалами 

(exclusionary turfs), як у Нікосії чи Єрусалимі – але далеко не всі міста на лінії розлому є 

спірними [контрастуючими] і не всі спірні міста знаходяться на лінії розломів. Міста на 

лінії геополітичного розлому – міста, жителі яких можуть використовувати ту саму мову, 

але не той самий словниковий запас, у своєму підході до спірних питань, таких як історична 

пам’ять, зовнішньополітичні уподобання та геополітична розстановка (geopolitical 

alignment)” 

 

Міста на лінії геополітичного розлому можуть бути або виникати/згасати у 

будь-якому куточку світу в залежності від фокусу геополітичних конфронтацій 

(напр., рис. 4.2) і тому не прив’язані лише до пост-комуністичного простору. Хоча 

цей простір дуже багатий на цей тип міст, наприклад – Дніпро(петровськ), Донецьк, 

Харків, Луганськ, Одеса (Україна), Даугавпілс і Рига (Латвія), Нарва і 

Таллінн (Естонія) та Кишинів (Молдова), Єреван (Вірменія), Тбілісі (Грузія) і, 

можливо, Белград (Сербія) (Gentile, 2017; Gentile, 2019; Gentile, 2020). Також, до 

пост-комуністичних міст на лінії геополітичного розлому, у світлі останніх подій, 

можна умовно додати Мінськ (Білорусь) з 2020 року, коли почалися масові 

демонстрації проти фальсифікації президентських виборів, і, можливо, Алмати, 

враховуючи протести, що відбулися в Казахстані у січні 2022 року. 

Виходячи з концептуальних рамок міста на лінії геополітичного розлому, 

можна обережно припустити, що Харків і Дніпро (та інші міста південно-східної 

України) характеризуються тим, що в будь-який момент може відбутися зміна 

підходу міських еліт з національних на сепаратистські, і що безперервна 

дезінформація Росією та маніпулювання думками та ідентичністю про-

радянських/про-російських жителів міст можуть призвести до геополітичної 

переорієнтації міст, створюючи пряму загрозу національній безпеці України. 
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Рис. 4.1. Візуальні залишки радянського наративу. П’єдестал пам’ятника 

“декомунізованого” радянського маршала Жукова з прапором України і написом 

“Ганьба пробандерівським фашистам” (фото ліворуч) та  

репрезентуючий його мурал (фото праворуч) на протилежному боці 

“декомунізованого” проспекту Маршала Жукова (зараз – Петра Григоренка). 

(Фото автора, червень 2019) 

 

 

Рис. 4.2. Символи антагоністичних геополітичних наративів: 

(ліворуч) напис “Російське місто” (Харків, червень 2019 р.); 

(праворуч) напис “Слава Україні” (Дніпро, травень 2019 р.). 

(Фото автора)  
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Більше того, українські міста на лінії геополітичного розлому відіграють 

значну роль у світовому геополітичному порядку, оскільки “їхній мінливий статус, а 

також їхні майбутні суспільно-політичні траєкторії та розташування мають 

вирішальне значення не лише для [регіону] та [країни] […], а й для всього 

євроінтеграційного проєкту (і, навпаки, для відповідного євразійського проєкту під 

керівництвом Владіміра Путіна)” (Gentile, 2017, p. 17). До того ж, Onuch et al. (2018, 

p. 80) наголошують, що триваюча військова криза в Україні може викликати (або 

вже спричинила) поляризацію ідентичності, що може вплинути на майбутню 

політичну поведінку та сприяти подальшому поширенню військового протистояння 

в регіоні. Проте, головною преференцією українського суспільства було політико-

дипломатичне вирішення російсько-українського військового протистояння на 

Донбасі (Haran et al., 2019). 

Я стверджую, що серед усіх інших міських ідентичностей у Дніпрі та Харкові, 

радянська ідентичність або, точніше, радянські ідентичності найбільш схильні до 

зовнішнього впливу з точки зору геополітичних наративів та зовнішньополітичних 

орієнтацій. Причиною цього є те, що “цивілізаційною” базою радянської 

ідентичності є “уявна опозиція Заходу” (Wilson, 2002, p. 38), що є прямою 

конфронтацією із нинішньою про-західною геополітичною орієнтацією України, яка 

закріплена в Конституції України та передбачає стратегічні прагнення до набуття 

повноправного членства в Європейському Союзі (ЄС) та Організації 

Північноатлантичного договору (НАТО). 

Підсумовуючи, Харків та Дніпро є типовими російськомовними українськими 

містами на лінії геополітичного розлому. Але чи є різниця між радянськими 

ідентичностями мешканців Харкова та Дніпра? На сьогоднішній день, Харків та 

Дніпро залишаються досить маловивченими кейсами у попередніх дослідженнях 

ідентичності міських мешканців та інших суміжних темах, особливо в 

порівняльному аспекті, хоча й є досить невеликий пласт літератури (наприклад, 

Gentile, 2020; Musiyezdov, 2022). Базуючись на цьому, ціль даного компаративного 

дослідження потрійна. По-перше, визначити, чи відіграє радянська ідентичність 

значну роль у міській ідентичності жителів південно-східних українських міст, і 

дослідити, як змінилася радянська ідентичність та інші міські ідентичності в пост-
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Євромайданівському Харкові та Дніпрі (перед новим жорстоким етапом російської 

війни проти України). Як зазначає Lowell Barrington, парадокс ідентичності полягає 

в тому, що “одного разу встановлена, вона одночасно залишається в’язкою (тобто, 

не легко змінюється) і підлягає змінам за певних умов” (Barrington, 2018, p. 179). По-

друге, дослідити соціально-демографічні профілі самоідентифікованих “радянських 

людей” у Харкові та Дніпрі і їхні геополітичні уподобання в умовах тривалої 

російсько-української гібридної війни. По-третє, поглибити розуміння міст на лінії 

геополітичного розлому (особливо пост-комуністичних міст на лінії геополітичного 

розлому) шляхом вивчення локального досвіду українських міст крізь призму 

розкриття ролі міських ідентичностей, антагоністичних національним 

геополітичним наративам. Перш ніж сформулювати остаточні дослідницькі 

запитання та відповідні гіпотези, необхідно коротко описати феномен радянської 

ідентичності та зрозуміти останні траєкторії (етно-)національних ідентичностей в 

Україні, що є основною метою наступної секції. 

Феномен “радянської ідентичності” й контекстуальна рамка України. 

Радянська ідентичність відома тим, що має багато атрибутів/маркерів, які залежать 

від масштабу, контексту та цілей дослідження. Наприклад, Oleksiy Musiyezdov 

пропонує кілька різних “вимірів” радянської ідентичності. На його думку, радянська 

ідентичність має такі припустимі “виміри” (Musiyezdov, 2022, p. 176): 

1. Політичний: відповідність певним політичним поглядам (комуністичним, 

соціалістичним, лівим). 

2. Економічний: відповідність певним економічним поглядам (“справедлива” 

система розподілу та рівень її втілення в СРСР). 

3. Культурологічний: відповідність російській чи російськомовні літературі. 

4. Історичний: відповідність певній інтерпретації(-ям) історії. 

5. Біографічний: відповідність факту свого народження в СРСР або 

підтвердження звичок і поглядів як радянських. 

Якщо подивитися на історичні корені штучно сконструйованої радянської 

ідентичності, то стає зрозумілим, що вона створена для об’єднання 

багатонаціональної імперії більшовиків. Зокрема, радянська влада впроваджувала і 

активно пропагувала ідею “радянського народу” в свідомості мас, розмиваючи 
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етнічну та національну ідентичність громадян тодішніх 15 республік і формуючи 

єдину наднаціональну ідентичність – радянську ідентичність (Лавриненко, 2019, 

с. 7). Об’єднання народів Радянської імперії навколо дисфункціональної єдності 

“радянського народу” відбулося через офіційні підходи до інтерпретації історії, 

створені в Москві та пропаговані радянським блоком, який відіграв дуже важливу 

роль у створенні радянської ідентичності, у свою чергу, ця ідентичність мала 

замінити стару історичну ідентичність новою шляхом встановлення єдиної 

офіційної істини з використанням напівправди та неправди щодо інтерпретації 

історичних подій та особистостей (Saueauk, 2011, p. 138). У результаті таких 

минулих дій, багато носіїв радянської ідентичності все ще вірять у міфи радянської 

доби (наприклад, міфи про події Другої світової війни, включаючи міф про те, що 

країни Балтії добровільно “приєдналися” до Радянського Союзу) або захищають 

радянську спадщину, і прямо чи опосередковано не підтримують політику 

дерадянізації/декомунізації. Окрім цього, Taras Kuzio наголошує, що “У СРСР 

“російський” і “радянський” розумілися як взаємозамінні, що означало тотожність з 

радянською державою, а російська – як мова радянської влади” (Kuzio, 2022, p. 35). 

Отже, це говорить про те, що носії радянської ідентичності вірять у радянські 

міфологізовані історичні наративи (Гіпотеза 1a). 

Слідуючи вищезазначеному короткому огляду літератури (напр., 

Hrytsak, 1998; Kuzio, 2022) можна зробити висновок про те, що існує певна 

спільність між елементами/вимірами радянської та російської ідентичностей 

(Гіпотеза 1b), особливо в їхньому змісті з огляду на багаторічний політичний курс 

російського президента В. Путіна, який вважає розпад СРСР “найбільшою 

геополітичною катастрофою 20 століття” та “розпадом історичної Росії під назвою 

Радянський Союз” (Roth, 2021). Загалом, схожість радянської та російської 

ідентичностей полягає в тому, що вони мають спільні ідеологічні та геополітичні 

координати – авторитаризм і протистояння євроатлантизму (Euro-Atlanticism). 

Відповідно, це свідчить про те, що носії радянської ідентичності мають опозицію до 

Заходу (Wilson, 2002), а отже, зорієнтовані на очолюваний Москвою євразійський 

проєкт (Гіпотеза 2). Обережно узагальнюючи, про-радянсько/про-російсько 

геополітично орієнтовані люди на південному сході України є старшими, 
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малоосвіченими, менш вільно володіють англійською мовою і не підтримують вступ 

до ЄС чи НАТО (Gentile, 2015c). 

Але що насправді об’єднує частину населення України в так звану когорту 

“радянських” людей? Досліджуючи етно-національні ідентичності в Україні, 

Andrew Wilson приходить до висновку, що носіїв [нерозмитої – автор] радянської 

ідентичності, які водночас шкодують про розпад СРСР і виступають проти 

незалежності України, можна розділити на дві групи, такі як “тверді радянські” (hard 

Soviets) та “м’які радянські” (soft Soviets). Зокрема, останні відрізняються від 

перших тим, що не мають “повністю збереженої радянської ідентичності”, а тому 

“володіють залишковою прив’язаністю до багатьох ключових міфів і символів 

радянської держави та суспільства; радянська спадщина має деяке неоднозначне 

відношення до їхньої ідентичності, але не можна сказати, що вона становить її 

повністю” (Wilson, 2002, p. 37). Досліджуючи радянську ідентичність у сучасній 

Україні, Семенова стверджує, що люди з радянською ідентичністю є “затятими 

патерналістами, які звикли бути кимось керованими (партією, урядом, владою на 

всіх рівнях)” (Семенова, 2020, с. 164). 

Базуючись на даних національних моніторингових опитувань за 1992-2020 

роки (Паращевін, 2020) проведених на замовлення або безпосередньо Інститутом 

соціології НАН України, після отримання Україною незалежності прослідковуються 

позитивні зрушення в бік дерадянізації українського соціуму (див. Додаток З). 

Протягом 1992–2020 років відбулось зменшення частки українців, які перш за все 

ідентифікує себе громадянином колишнього Радянського Союзу. У 1992 та 2002 

роках кожен 8-й дорослий українець ідентифікував себе “радянською” людиною, 

натомість, у 2012-2014 та 2018-2020 роках – приблизно кожен 15-й та 30-й 

відповідно. При цьому, у 2020 році більша половина тих, хто ідентифікували себе 

“громадянами колишнього Радянського Союзу”, спілкуються російською, а 

респонденти віком 60+ більше ідентифікують себе громадянами колишнього СРСР, 

ніж України (Жуленьова, 2020, с. 356–357). Таким чином, результати попередніх 

досліджень (напр., Gentile, 2015c; Жуленьова, 2020) вказують на те, що носії 

радянської ідентичності є старшими та малоосвіченими (Гіпотеза 1c). 
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Паралельно, порівняно з періодом до Євромайдану, зросла частка людей з 

національною громадянською ідентичністю з піком у 2014 році, коли майже дві 

третини дорослого населення України першочергово ідентифікували себе 

громадянами України. Водночас, загальнонаціональні опитування громадської 

думки в Україні, що проводяться Фондом “Демократичні ініціативи” імені Ілька 

Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, теж звітують про 

значне зростання серед респондентів тих, хто ідентифікують себе “громадянами 

України”, а саме у 2013 році – 54,2%, 2014 – 73,2%, 2018 – 67,5%, 2019 – 74,9% (див. 

Додаток К). Крім того, починаючи з 2017 року спостерігається тенденція до 

активізації європейської ідентичності серед населення України (див. Додаток З), 

проте за даними інших опитувань є й певна флуктаційність (див. Додаток К). Також, 

окрім зміни громадянської ідентичності в пост-Євромайданівській Україні, 

відбувається зрушення етнонаціональних/етнолінгвістичних ідентифікацій 

українських громадян у бік українізації на фоні дерусифікації (Kulyk, 2018). До того 

ж, спостерігається “поліпшення та дедалі зростаюча конвергенція українського 

суспільства після Євромайдану та російської військової агресії” (Kuzyk, 2019). 

Таким чином, можна припустити, що через дерусифікацію (Kulyk, 2018) і певну 

дерадянізацію в Україні у пост-Євромайданівський період (Додаток З, Додаток К), 

очікується деяке послаблення радянської ідентичності в Харкові та Дніпрі 

(Гіпотеза 3). 

Підсумовуючи огляд літератури та враховуючи вищезазначені цілі даного 

дослідження, можна виділити такі основні дослідницькі запитання: (1) Чи 

спостерігаються (не)схожості між соціально-демографічними профілями 

самоідентифікованих “радянських” людей у Харкові та Дніпро(петровську)? (2) Які 

відмінності в геополітичних і зовнішньополітичних уподобаннях між тими, хто 

вважають себе “радянськими” людьми в Дніпрі, і тими, хто вважають себе 

“радянськими” людьми в Харкові? (3) Як змінилася радянська ідентичність на фоні 

інших міських ідентичностей у Харкові та Дніпрі у пост-Євромайданівський період? 

Також, було сформульовано такі робочі гіпотези. По-перше, очікується, що носії 

радянської ідентичності в Харкові та Дніпрі будуть старшими, малоосвіченими, 

тісно переплетеними з російською ідентичністю та тими, хто вірять у радянські міфи 
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про історичне минуле (Гіпотеза 1); водночас ті, хто почувається радянським, мають 

антиєвроатлантичну геополітичну орієнтацію (Гіпотеза 2). По-друге, припускається, 

що після Революції Гідності радянська ідентичність послабилася в Харкові та Дніпрі 

і відбулась помітна дерадянізація на фоні мобілізації європейської та української 

ідентичностей (Гіпотеза 3). 

Коротка характеристика компаративного дослідницького кейсу. За 

даними перепису населення 2001 р. два найбільші міста південно-східної України – 

Харків і Дніпро. У дорадянську добу Дніпро та Харків були центрами губерній 

Російської імперії, хоча тоді Дніпро називався Катеринослав. За комуністичного 

правління обидва міста відігравали важливу роль у промисловому та науково-

освітньому розвитку Радянської України та мали пріоритетні стратегічні 

підприємства військово-промислового комплексу СРСР. 

Зокрема, Харків є одним із переважно російськомовних українських міст, 

жителям якого зручно орієнтуватися на місто як на центр радянської індустріалізації 

та першу радянську столицю України (L'Heureux, 2010, p. 179). Також, у цьому місті 

здебільшого зберіглася радянська та дорадянська забудова, яка протистояло як 

українізації, так і “європейському повороту” (Там само). Під час подій 2014 року 

геополітична ідентичність харків’ян була, з одного боку, направлена на підтримку 

незалежності України, а з іншого – невизначеною через небажанням обирати 

геополітичну орієнтацію між Росією та ЄС, так званий феномен “ні з Європою, ні з 

Росією” (Filippova & Giuliano, 2017). Це й не дивно, адже Харків чи “місто на 

кордоні” є інтернаціональним і космополітичним без домінування будь-якої 

національної культури, окрім поширеної російської мови (Мусієздов, 2009, с. 24). 

Більше того, у Харкові “двоїстість “прикордоння” [нікуди] не зникла” навіть під час 

російсько-українського гібридної війни, або якщо точніше, то “амбівалентність в 

ідентичностях та лояльностях йде поруч із політичною поляризацією та 

радикалізацією” (Zhurzhenko, 2015, p. 46–47).  

У свою чергу, Дніпропетровськ (зараз Дніпро) після Другої світової війни став 

радянським “закритим містом” і був більше підпорядкований Москві, ніж Києву 

через свої секретні та важливі підприємства, які обслуговували військово-

оборонний комплекс Радянського Союзу (див. Zhuk, 2010, p. 18–28). Серед іншого, 
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це переважно російськомовне місто займало стратегічне місце в політичному житті 

Радянського Союзу, оскільки для багатьох радянських політиків Дніпропетровськ 

став трампліном для подальшої кар’єри в Москві завдяки своїм зв’язкам із кланом 

Брежнєва (Zhuk, 2008, p. 663). До того ж, радянський Дніпропетровськ вважався 

“неофіційною столицею брежнєвського застою” – “золотий вік” для міста, коли 

комуністичним лідером у Радянському Союзі, а отже, і у Кремлі (Леонід Брежнєв), 

був місцевим уродженцем міста неподалік Дніпропетровська (Portnov, 2015, p. 63). 

Після розпаду СРСР Дніпро шукав свою пост-радянську ідентичність, але “символи 

міста, затверджені у 2001 році, ідеально відображали ту ж амбівалентність і 

невизначеність – національну [прихильність], але з присмаком радянського 

історичного наративу” (Там само, p. 64). Парадоксально, що після початку 

російсько-української гібридної війни Дніпро викристалізував нові міські 

ідентичності. З одного боку, як “форпост України” – “метафора, яка відображає його 

стратегічну роль як у обороні, так і у захисті української держави” (Kupensky & 

Andriushchenko, 2022, p. 108). З іншого боку, як “серце України”, оскільки “саме в 

Дніпропетровську найбільш яскраво проявився український політичний націоналізм 

– такий націоналізм, який не передбачає відмови від російської мови чи 

ідентичності” (Portnov, 2015, p. 70). 

Зрештою, Tatiana Zhurzhenko наголошує, що “перед обличчям сепаратистської 

загрози та російської агресії Дніпропетровськ, Одеса, Харків та інші великі й малі 

міста [південного сходу України] знову відкрили свою “українськість” 

(“Ukrainianness”) і проявляють її різними способами” (Zhurzhenko, 2014). Однак, 

відбулась певна геополітична гібридизація про-радянських/про-російських та про-

українських наративів – як результат зусиль місцевої влади знайти консенсус для 

консолідації міських мешканців під час російсько-української гібридної війни, яка 

тривала до 2022 року (напр. рис. 4.3). Гібридизація геополітичних наративів у таких 

містах є поєднанням стабільної підтримки громадянсько-національних чи про-

українських наративів і поблажливого або, точніше, нерадикального спротиву про-

радянським/про-російським наративам. 
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Рис. 4.3. Геополітична гібридизація про-радянських/про-російських та про-

українських наративів у м. Харків. Мурал поєднує знаменитий радянський танк Т-34 

з українським прапором і напис російською мовою:  

“Дякую діду за Перемогу!”. 

(фото автора, червень 2019) 

 

Дані та методи. У даному порівняльному дослідженні, використано базу 

даних опитувань, проведених серед дорослих мешканців (віком 18+) Дніпра (n = 

1258) та Харкова (n = 1254) на початку та в середині 2018 року відповідно. Обидва 

вибіркові опитування проводив «Центр соціальних індикаторів», який є 

некомерційним відділенням відомого Київського міжнародного інституту соціології 

(КМІС). 

Аналіз результатів опитувань у Харкові та Дніпрі проводився у два етапи 

спираючись на дослідницькі гіпотези. На першому етапі було використано 
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логістичну регресію з метою перевірки перших двох гіпотез. Її вибір вмотивований 

тим, що використання логістичної регресії широко поширене в дослідженнях 

ідентичності й, зокрема, з фокусом на Україні (напр. Gentile, 2015c; Sasse & Lackner, 

2018). На другому етапі було використано описову статистику задля перевірки 

третьої гіпотези, яка допоможе з’ясувати мікродинаміку змін міських ідентичностей 

за 4-5-річний інтервал у порівнювальних містах та виявити траєкторії зміни 

радянської ідентичності11. Ключовим обмеженням щойноописаного є те, що 

респонденти віком 18-21/22 роки у 2018 році, 4-5 років до даного року ще не були 

повнолітніми. 

Повертаючись до логістичної регресії, серед її різновидів було обрано 

біноміальну логістичну регресію як таку, що найкраще підходить для даного 

дослідження з точки зору розмірів вибірок, характеристик змінних і вирішення 

проблем класифікації. Зокрема, досліджувані залежні змінні у сформованих моделях 

краще підходять для використання цього типу регресії. Для кожного міста були 

створені окремі моделі логістичної регресії. Але, як пояснює Carina Mood (2010, p. 

68), “порівнювати LnOR [Ln(Odds Ratio)] або OR [Odds Ratio] між вибірками, між 

групами в межах вибірок, або в часі – навіть коли ми використовуємо моделі з 

однаковими незалежними змінними – проблематично, оскільки неспостережувана 

неоднорідність (unobserved heterogeneity) може змінюватися в порівнюваних 

вибірках, групах або моментах часу”. Однак, у даному дослідженні результати 

регресії є тематично співставними внаслідок подібності анкет і майже синхронності 

проведення опитувань – у 2018 році. Між іншим, варто додати, що усі дослідницькі 

гіпотези тестувались з використанням як незважених, так і зважених наборів даних 

(unweighted and weighted datasets)12 (зважених за віком і статтю). 

Для тематичних груп окремих логістичних регресій в ролі залежної змінної 

буде виступати самоідентифікація “радянською” людиною (моделі 1 та 2), 
 

11 У даному дослідженні відчуття себе “радянською людиною” є синонімом самоідентифікації себе “радянською 

людиною”. Але зрозуміло, що не завжди почуватися “радянською людиною”/українцем/росіянином/європейцем 

рівнозначно самоідентифікації як такій, але припускається, що це дуже ймовірно. 
12 Зважений набір даних (weighted dataset) – це вибірка, яка зазнала певної модифікації об’єктивно отриманих 

результатів опитування з використанням техніки присвоєння вагового коефіцієнта для кожного респондента, щоб 

уникнути недорепрезентативності (under-representation) та перерепрезентативності (over-representation) деяких 

офіційних статистичних статево-вікових когорт і вирівняти шанси кожної з когорт бути більш повно 

репрезентативними в результатах подальшого аналізу. Вагові коефіцієнти розраховуються шляхом калібрування 

базової ваги за офіційною статистикою статево-вікової структури населення кожного міста. Незважений набір даних 

(unweighted dataset) — це вибірка, у якій немає таких змін. 
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підтримка приєднання України до ЄС (моделі 3 та 4) та НАТО (моделі 5 та 6). 

Залежна змінна у всіх моделях є дихотомізованою. Наприклад, ті, хто відчувають 

себе “радянськими” людьми, закодовані як 1, а решта (інші) закодовані як 0 (тобто 

ті, що не відчувають себе “радянськими” людьми). Водночас, для кожної з окремих 

тематичних пар регресивних моделей, набір незалежних змінних є однаковим, що 

надає змогу для порівняльного аналізу результатів. Вибір залежних змінних 

ґрунтувався на тому факті, що “можна [...] очікувати, що населення міст на лінії 

геополітичного розлому буде поділене за важливими питаннями в залежності від 

віку, освіти, соціально-економічного статусу та мовних навичок” (Gentile, 2017, p. 

11), а також на досвіді інших попередніх досліджень.  

Всього до першої пари регресійних моделей (моделі 1 і 2) було включено 

дев’ять предикторів, 5 з яких є дихотомізованими. Серед них, “традиційними” 

соціально-економічними змінними є стать, вік, освіта та суб'єктивний 

матеріальний/економічний статус. Очікується, що про-радянські люди будуть менш 

освіченими й у старших вікових когортах (як у Gentile, 2015c). На додачу до 

традиційних незалежних змінних, включено три змінних, що стосуються різних 

(етно-)національних ідентичностей (українська, російська та європейська), щоб 

ліпше зрозуміти нашарування ідентичностей у досліджуваних містах і те, як інші 

(етно-)національні ідентичності взаємопов’язані з радянською ідентичністю. 

Останні дві змінні категоризовані та стосуються “офіційних” радянських історичних 

наративів, а віра чи невіра в них розцінюються як важливі індикатори геополітичної 

орієнтації містян на Захід чи Схід. У даному дослідженні, добре відомі радянсько-

російські історичні наративи використовуються як додаткові предиктори про-

радянської/про-російської геополітичної ідентичності, оскільки це обумовлено тим 

фактом, що “історична пам’ять радянського зразка – це не просто пережитки 

комуністичної епохи, які з часом поступово змінюватимуться, але, здається, це 

надійна система цінностей, яка відтворювалася поколіннями” (Hosaka, 2019, p. 570). 

Перший із двох історичних міфів скоріше стосується національного та колишнього 

радянського виміру – “Голодомор не був цілеспрямованим знищенням українського 

народу”. Де-факто, за період 1932-34 років “загальна кількість прямих втрат для 

України оцінюється в 3,9 млн осіб, з 250 тис. осіб у 1932 році, 3,529 млн. осіб у 1933 
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році та 163 тис. осіб у 1934 році” (Wolowyna et al., 2016, p. 184). Як відомо, Великий 

голод/Голодомор 1932-33 років, який був організований і замовчуваний радянським 

режимом, посідає ключове місце в українській національній пам’яті (Zhurzhenko, 

2011). Інший міф має міжнародний вимір і пов’язаний з радянсько-російським 

наративом про те, що країни Балтії добровільно приєдналися до Радянського Союзу. 

Примітно, що цей міф присутній і в персональній світоглядній риториці В. Путіна 

(Putin, 2020). Тимчасом, правдивою версією є те, що ці країни були окуповані 

Радянським Союзом у 1940 році. Таким чином, два вищезгадані радянські історичні 

міфи можна розглядати як маркери (не)підтримки радянської версії української 

національної історії та європейської історії. 

Інші чотири моделі, які описують геополітичну орієнтацію респондентів, 

мають 12 незалежних змінних, де 4 з 12 є “традиційними” змінними, а 2 з 12 

предикторів є двома радянськими міфами, описаними раніше. Решту змінних 

становлять соціокультурні дихотомізовані змінні, що стосуються різних 

ідентичностей, мовних практик та навичок. Обрання змінної “мова спілкування 

вдома” продиктовано важливим впливом вживання мови на формування 

національної самоідентифікації та політичних настроїв, але у випадку України це не 

визначальний фактор, а лише один із набору значущих факторів (Pirie, 1996, p. 

1081). Також, лінгвістична змінна є широковідомою у вивченні відмін 

ідентичностей в Україні (напр., Pop-Eleches & Robertson, 2018; Barrington, 2022). У 

контексті міст на лінії геополітичного розлому, мовні навички або “лінгвістична 

географія регіону [...] визначають здатність мешканців споживати пропозиції засобів 

масової інформації, що надходять з-за кордону, що саме по собі може мати ефекти 

соціального розділення” (Gentile, 2019, p. 134–135). Виходячи з цього, ще однією 

лінгвістичною змінною є знання англійської мови, що надає можливість доступу до 

західних медіа (як альтернативи російським) і потенційно може впливати на 

геополітичні уподобання населення. Окрім того, до соціокультурних змінних було 

включено чотири типи ідентичностей (українська, російська, радянська та 

європейська), щоб дослідити яка геополітична орієнтація у людей з радянською 

ідентичністю на фоні геополітичних орієнтацій носіїв інших ідентичностей у 

кейсових містах.  
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4.1. Визначення ролі радянської ідентичності у формуванні сучасних 

геополітичних орієнтацій населення – компаративний кейс Харкова та Дніпра 

 

Чи спостерігаються (не)схожості між соціально-демографічними профілями 

самоідентифікованих “радянських” людей у Харкові та Дніпрі? На рис. 4.4 

показано Модель 2-UW+W (Unweighted (UW) and Weighted (W) Sample – незважена 

та зважена вибірка), яка демонструє те, що жінки з більшою вірогідністю 

ідентифікують себе “радянськими” людьми, тоді як у Моделі 1-UW+W гендер 

респондентів є несуттєвим. Порівнюючи ці дві моделі, стає зрозуміло, що старші 

вікові когорти вважають себе “радянськими” людьми в обох містах, що зазвичай 

зустрічається й у великій кількості наукової літератури (напр. Gentile, 2015c; 

Жуленьова, 2020). Також, радянська ідентичність істотно взаємопов'язана з низьким 

матеріальним статусом (тобто поганим економічним становищем). Несхожість 

“радянських” людей у досліджуваних містах на лінії геополітичного розлому 

полягає у тому, що, з одного боку, особи віком 60+ більш сильніше відчувають себе 

“радянськими” у Харкові, ніж у Дніпрі, а з іншого – носії радянської ідентичності в 

останньому місті менш економічно маргіналізовані, ніж у першому. Не стало 

сюрпризом те, що в обох містах російська ідентичність має значний позитивний 

зв’язок із радянською ідентичністю, адже, як відомо, радянська та російська 

ідентичності тісно переплетені між собою (Hrytsak, 1998; Kuzio, 2022). Тим не 

менш, вищеописаний вплив освіти на радянську ідентичність (Gentile, 2015c) не 

було підтверджено в Дніпрі (але він частково релевантний у Харкові – Модель 2-

UW+W). Крім того, носії радянської ідентичності переважно притримуються 

міфологізованої радянської версії історії (радянський міф №1 “відсутність 

Голодомору” та радянський міф №2 “добровільне приєднання країн Балтії до 

СРСР”). Але, як демонструє Харків, ця прихильність до ідеологічно правильного 

історичного минулого може бути вибірковою (рис. 4.4). Можливо, така вибірковість 

зумовлена тим, що Харків був “епіцентром” Голодомору (Zhurzhenko, 2011), штучно 
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організованого сталінським режимом, і міська колективна пам’ять про цей геноцид 

українців проливає справжні промені світла на ці події 1932-33 років. Але, можливо, 

причина криється в іншому, адже Дніпропетровськ теж був в епіцентрі тих 

жахливих голодних років (Wolowyna et al., 2016). Таким чином, “радянські” люди 

обох міст — це в першу чергу люди старших вікових груп і з поганим економічним 

становищем домогосподарства, а їхня ідентичність тісно переплетена з російською 

ідентичністю, і, до того ж, вони вірять у радянську версію історії, що частково 

підтверджує гіпотезу 4.1. Важливо, що як для зважених, так і для незважених 

вибірок, Модель 2 для Харкова статистично сильніша за Модель 1 для Дніпра (див. 

Додаток Л). Крім того, у Харкові спостерігається значна поляризація або негативна 

взаємозалежність між українською та радянською ідентичностями, тоді як у Дніпрі 

такий самий взаємозв’язок існує між європейською та радянською ідентичностями. 

Це цілком очікувані результати в контексті даних міст на лінії геополітичного 

розлому, особливо враховуючи те, що пост-Євромайданівська українська та 

європейська ідентичності є певною мірою опозиційними до радянської ідентичності. 

Самоідентифіковані “радянські” люди в Дніпрі є більш про-східними/про-

євразійськими/про-російськими, ніж у Харкові чи навпаки? Як проілюстровано на 

рис. 4.5 та 4.6, існують деякі спільні та відмінні риси між про-ЄС і про-НАТО 

респондентами в досліджуваних містах на лінії геополітичного розлому, особливо 

результати залежать від незважених/зважених наборів даних. В цілому, 

геополітично про-євроатлантичні чи про-західні люди в Харкові та Дніпрі – це 

переважно особи з європейською ідентичністю та невіруючі в радянський міф про 

“відсутність Голодомору” (радянський міф №1) – рис. 4.5 та 4.6. Зокрема, 

прихильниками вступу України до ЄС у Дніпрі є ті, хто почуваються українцями 

(див. Модель 3-UW та менш значущо у Моделі 3-W), що засвідчує про-європейську 

орієнтацію української ідентичності в цьому місті. У випадку Харкова (див. Модель 

4-UW+W), як українська, так і російська ідентичності позбавленні про-європейської 

геополітичної ідентичності. Натомість, як показує Модель 3-UW, у Дніпрі більш-
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менш відчутним є вплив російськомовності та російської ідентичності на анти-

європейську геополітичну орієнтацію, проте ці висновки нівелюються результатами 

Моделі 3-W. В свою чергу, у Харкові, де нібито має бути сильний вплив 

російськомовного фактору, російськомовність є несуттєвою для про- чи анти-

європейської геополітичної ідентичності (див. Модель 4-UW+W). Таким чином, 

вищеописане перегукується з результатами попередніх досліджень даних міст. 

Насправді, підтверджується те, що Дніпро(петровськ) є “форпостом України” 

(Kupensky & Andriushchenko, 2022) з точки зору оберігання про-європейського 

вибору українського народу. Водночас, у Харкові не виявлено чіткого домінування 

ані про-європейської, ані анти-європейської геополітичної орієнтації серед людей з 

українською та російською ідентичністю, що, безперечно, підтверджує 

контекстуальний феномен “ні з Європою, ні з Росією” (Filippova & Giuliano, 2017). 

Тим не менш, рис. 4.5 показує, що в Харкові існує прямий взаємозв'язок між 

анти-європейською геополітичною орієнтацією та старшими віковими когортами, 

малоосвіченими та тими, хто підтримує радянські історичні наративи (радянський 

міф №1 “відсутність Голодомору” та радянський міф №2 “добровільне приєднання 

країн Балтії до СРСР”), що вказує на значущість про-радянської (по суті про-

євразійської) геополітичної ідентичності у місті. Також, відповідно до Моделі 4-

UW, існує ледь помітний вплив рівня знання англійської мови на геополітичну про-

європейськість населення Харкова, натомість, Модель 4-W заперечує цю 

взаємозалежність. Більше того, в обох містах носії радянської ідентичності не 

підтримують вступ України до ЄС (рис. 4.5). Й паралельно з цим, “радянські” люди 

в Харкові та Дніпрі мають значну анти-натівську або анти-атлантичну геополітичну 

орієнтацію (рис. 4.6). Однак, Модель 6-W демонструє іррелевантність радянської 

ідентичності в цьому плані.  

Водночас, анти-атлантично орієнтовані у цих містах – це російськомовні, які 

заперечують національний наратив про штучно організований радянською владою 

Голодомор українського народу протягом 1932-33 років (рис. 4.6). Можливо, це 
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результат інформаційної пропаганди з боку Російської Федерації, оскільки 

російськомовне населення обох міст може бути активним споживачем російського 

медіаконтенту, що, як відомо, доволі притаманно містам на лінії геополітичного 

розлому (Gentile, 2019). Це можна аргументувати ще тим, що у випадку Харкова 

рівень знання англійської мови напряму впливає на про-атлантичну орієнтацію 

(Модель 6-UW). Досить несподіваним у кейсі Харкова стало те, що в порівнянні з 

жінками, чоловіки є більш про-натівськими (див. Модель 6-UW+W). Тим часом, у 

Дніпрі гендер є іррелевантним для анти-натівців, натомість, для про-натівців 

релевантним є рівень освіти (див. Модель 5-UW+W). Також, у цьому місті анти-

атлантичні настрої спостерігаються серед населення найстарших вікових когорт й 

тих, хто думає, що Балтійські країни добровільно приєднались до СРСР (ствердно 

для Моделі 5-W). Трохи несподіваним виявилось те, що носії російської 

ідентичності в Харкові не виступають проти вступу України до НАТО, що свідчить 

про певну відсутність підтримки про-російських геополітичних наративів. Іншими 

словами, російська ідентичність у Харкові, в геополітичному сенсі, має більше 

“західності” (“Westernness”), аніж “східності” (“Easternness”). 

Резюмуючи, базуючись на переважній більшості регресійних моделей для 

Харкова та Дніпра, ті, хто відчувають себе «радянським» людьми, мають яскраво 

виражену анти-євроатлантичну геополітичну орієнтацію. Таким чином, можна 

умовно стверджувати, що дослідницька гіпотеза 4.2 підтвердилася. Отже, такі 

отримані результати збігаються зі словами Wilson про те, що радянська ідентичність 

передбачає “уявну опозицію Заходу” (Wilson, 2002, p. 38). Незважаючи на це, 

самоідентифіковані “радянські” люди у Дніпрі та Харкові відрізняються силою своєї 

геополітичної про-східної орієнтації. Хоча “радянські” люди в цих двох містах і 

мають “однаковий” ступінь геополітичного анти-європеїзму, їхні анти-натівські 

геополітичні уподобання в Дніпрі є сильнішими, ніж у Харкові. 
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Рис. 4.4. Результати бінарної логістичної регресії (співвідношення шансів) (Binary 

logistic regression results (odds ratios)):“відчуває себе “радянською” людиною” = 1 vs 

“відчуває себе “нерадянською” людиною” = 0. 

(розраховано та побудовано автором, більш детально див. Додаток Л) 

Примітка: Odds ratios (співвідношення шансів) нанесені на логарифмічну шкалу (lg) для 

незваженого/unweighted (нижні смужки) та зваженого/weighted (верхні смужки) наборів даних. 

Білі смужки показують статистично неістотні результати. Діагональна заливка показує істотність 

на рівні 10%, світло-сірий – на рівні 5%, темно-сірий – на рівні 1%, світло-чорний – на рівні 0,1%.   
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Рис. 4.5. Результати бінарної логістичної регресії (співвідношення шансів)  

(Binary logistic regression results (odds ratios)):  

“Підтримують вступ до ЄС” = 1 vs “Проти вступу до ЄС” = 0. 

(розраховано та побудовано автором, більш детально див. Додаток М) 

Примітка: Odds ratios (співвідношення шансів) нанесені на логарифмічну шкалу (lg) для 

незваженого/unweighted (нижні смужки) та зваженого/weighted (верхні смужки) наборів даних. 

Білі смужки показують статистично неістотні результати. Діагональна заливка показує істотність 

на рівні 10%, світло-сірий – на рівні 5%, темно-сірий – на рівні 1%, світло-чорний – на рівні 0,1%.   
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Рис. 4.6. Результати бінарної логістичної регресії (співвідношення шансів)  

(Binary logistic regression results (odds ratios)): 

“Підтримують вступ до НАТО” = 1 vs “Проти вступу до НАТО” = 0. 

(розраховано та побудовано автором, більш детально див. Додаток Н) 

Примітка: Odds ratios (співвідношення шансів) нанесені на логарифмічну шкалу (lg) для 

незваженого/unweighted (нижні смужки) та зваженого/weighted (верхні смужки) наборів даних. 

Білі смужки показують статистично неістотні результати. Діагональна заливка показує істотність 

на рівні 10%, світло-сірий – на рівні 5%, темно-сірий – на рівні 1%, світло-чорний – на рівні 0,1%.   
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4.2. Особливості зміни етно-національних ідентичностей мешканців 

українських метрополісів – компаративний кейс Харкова та Дніпра 

 

Як змінилася радянська ідентичність на фоні інших міських ідентичностей у 

Харкові та Дніпрі у пост-Євромайданівський період? В обох містах між 2013-14 рр. 

і 2018 р. (тобто за 4-5 річний період відносно року проведення опитувань у Харкові 

та Дніпрі) спостерігалось послаблення радянської ідентичності серед їхніх 

мешканців (див. Додаток П). Базуючись на незважених даних, у 2018 році частки 

респондентів з радянською ідентичністю у Харкові та Дніпрі були майже рівними і 

становили близько 44% та 40% відповідно. Однак, процес дерадянізації у Дніпрі був 

більш інтенсивним, ніж у Харкові, і, на додачу, носії радянської ідентичності в цих 

містах, як вже було підтверджено вище, не мають однаковий соціально-

демографічний профіль. 

Також, цікавим є порівняння глибини радянської ідентичності або того, як 

змінились у кейсових містах пропорції “твердих радянських” (hard Soviets) та 

“м’яких радянських” (soft Soviets) людей, користуючись термінологією Вілсона 

(Wilson, 2002, p. 37). На відміну від Вілсона, автор вкладає в ці два терміни трохи 

інші значення, оскільки ми не можемо з упевненістю сказати, що респонденти з 

різною силою ностальгують за колишньою комуністичною системою та виступають 

проти незалежності України. У даному досліджені, “тверді радянські” люди – це 

респонденти, що однозначно ідентифікують себе “радянськими” людьми, тоді як 

“м’які радянські” люди – це ті, хто ідентифікував себе скоріше “радянськими” 

людьми, ніж “нерадянськими” (Додаток П). Важливо відмітити, що у цих містах 

спостерігається дзеркально різна ситуація з динамікою цих двох груп. У Харкові 

прослідковується стрімке скорочення м’яких “радянських” з одночасним “млявим” 

зростанням жорстких “радянських” в структурі самоідентифікованих “радянських” 

людей, а в Дніпрі ситуація прямо протилежна. Іншими словами, протягом 4-5 років 

у Харкові та Дніпрі відбулась структурна де-м’якізація та де-жорсткізація 

радянської ідентичності відповідно, що свідчить про зростаючу нерівномірність 

дерадянізації у порівнюваних містах. 

Паралельно, як у Харкові, так і у Дніпрі відбувається ледь помітна українізація 

– зросла кількість тих, хто має українську ідентичність та спілкується українською 
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мовою вдома. На противагу цьому, у цих двох містах прослідковується різні 

траєкторії динаміки російської ідентичності та поширення використання російської 

мови вдома. У Дніпрі чітко ідентифікується стрімка дерусифікація на противагу 

повільнішій “русифікації”13 у Харкові. Така ж антиподна ситуація спостерігається у 

цих двох містах і щодо рівноцінного використання української та російської мови 

вдома. Проте, як зазначають Bureiko & Moga (2019), різниця між російськомовними 

та україномовними не обов’язково означає різницю в політичних уподобаннях, 

навпаки, у пост-Євромайданівській Україні відбувається перехід від 

етнолінгвістичної до громадянської української національної ідентичності й 

лінгвістичний фактор перестає бути вирішальним. 

На рівні наднаціональної ідентичності, у обох містах зросла кількість тих, хто 

має європейську ідентичність. Однак, темпи європеїзації у Дніпрі у 6 разів вищі, ніж 

у Харкові. Таким чином, у Харкові та Дніпрі пліч-о-пліч відбуваються процеси 

дерадянізація та європеїзація, що є прямим свідченням консолідації українського 

суспільства довкола про-європейського/про-західного геополітичного вектору, який 

відстоювався під час Революції Гідності, що, в свою чергу, перегукується з 

результатами попередніх досліджень (напр., Pop-Eleches & Robertson, 2018; Kuzyk, 

2019). Водночас, зростання частки тих, хто спілкується вдома як українською, так і 

російською, теж свідчить про зсув у бік консолідації українського суспільства, але 

це поки спостерігається лише у Дніпро.  

Результати описової статистики зважених вибірок майже не відрізняються від 

вищеописаних результатів незважених вибірок. (Додаток П). Тим не менш, 

спостерігається різниця у частці респондентів з радянською ідентичністю у Харкові 

та Дніпрі – по близько 36% у кожному місті (натомість, за незваженими вибірками – 

близько 44% та 40% відповідно). Але, порівнюючи (не)зважені вибірки, у цих двох 

містах збереглись схожі тенденції дерадянізації та темпи її інтенсивності. Як для 

незважених, так і для зважених вибірок, у Харкові та Дніпрі за 4-5 років відбулась 

стрімка де-м’якізація та де-жорсткізація радянської ідентичності відповідно. Також, 

результати аналізу зваженої вибірки демонструють майже незмінну частку м’яких 

 
13 Під “русифікацією” в даному дослідженні розуміється зростання частки російськомовних і самоідентифікуючих 

себе “росіянами” в структурі населення міста, а не насильницька політика асиміляції та нав’язування російської мови 

та культури. 
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“радянських” людей у Дніпрі та жорстких “радянських” людей у Харкові. У той же 

час, у порівнювальних вибірках аналогічним чином прослідковуються тренди 

європеїзації та ледь помітної українізації. Зокрема, збереглось превалювання значно 

вищих темпів європеїзації у Дніпрі, ніж у Харкові. Як і у попередньому аналізі, у 

Дніпрі спостерігається стрімка дерусифікація, а у Харкові певна “русифікація”. 

Щодо “русифікації”, відмінність між незваженою/зваженою вибіркою у Харкові 

полягає у тому, що відповідно до зваженої вибірки, у місті прослідковується 

стабільна частка носіїв російської ідентичності на фоні зростання тих, хто 

спілкується вдома російською, тобто відбувається лінгвістична “русифікація” 

(натомість, базуючись на незваженій вибірці відбувається як лінгвістична, так і 

етнокультурна “русифікація”) – див. Додаток П. Окрім того, порівнюючи два набори 

даних опитувань для кожного міста, у них спостерігається схожа ситуація щодо 

рівноцінного використання української та російської мови при спілкуванні вдома. 

Без перебільшень, описані вище зміни ідентичностей мешканців 

порівнюваних міст вказують на певний пост-Євромайданівський/пост-революційний 

ефект мобілізації ідентичностей на фоні дерадянізації, що підтверджує дослідницьку 

гіпотезу 4.3. Пост-революційний ефект мобілізації ідентичностей виявився 

сильнішим у Дніпрі, ніж у Харкові. З одного боку, така відмінність між Харковом та 

Дніпром може бути пов’язана з тим, що Харків є прикордонним містом між Росією 

та Україною, а тому, більш “вразливими/незахищеними” від впливу безперервної 

пропаганди про-східних/про-радянських/про-слов’янських/про-євразійських/про-

російських геополітичних наративів з боку російських ЗМІ. З іншого боку, спротив 

Євромайдану в Дніпрі був меншим, аніж анти-майданівські протести у Харкові, 

результатом яких стало створення ефемерної квазі-держави у вигляді “Харківської 

Народної Республіки” (ХНР), на кшталт ДНР/ЛНР (Buckholz, 2019). Хоча після 

Євромайдану та до початку повномасштабної російсько-української війни, в Україні 

спостерігався загальнонаціональний тренд дерусифікації (Kulyk, 2018), Харків 

вибивається із загальної картини, тоді як Дніпро перебував під впливом 

загальнонаціонального тренду, що вказує на важливість та необхідність 

контекстуального розуміння міст на лінії геополітичного розлому. 
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Висновки до Розділу 4 

 

1. Проведений аналіз показав, що незважаючи на досвід попередніх 

дослідженнях, в яких часто повідомлялося про макродинаміку змін 

етнонаціональних/громадянських ідентичностей в Україні, мікродинаміка 

українських міст на лінії геополітичного розлому демонструє певні контекстуальні 

корективи. З одного боку, населення Харкова та Дніпра однаково “радянізоване” 

(“Sovietized”) з тенденцією до дерадянізації. З іншого боку, харків’яни є більш 

російськомовними та більшими носіями російської ідентичності, ніж дніпряни на 

фоні “русифікації” в перших і дерусифікації в останніх. Більше того, як населення 

Дніпра, так і населення Харкова мають поляризовані геополітичні уподобання, 

тобто в цих містах спостерігається блукаючий фокус геополітичної орієнтації між 

про-євразійським і про-європейським полюсами, що цілком характерно для міст на 

лінії геополітичного розлому. Коротко кажучи, вищеописані відміни між двома 

містами пояснюються тим, що Харків є більш космополітичним містом, ніж Дніпро, 

а його населення має тісні родинні та інші зв’язки з Росією, оскільки це “місто 

прикордоння” (“borderland city”). Тоді як у Дніпрі ставка місцевих еліт робиться на 

громадянський націоналізм, який передбачає зростання громадянської 

самоідентифікації з Україною без очікування змін у мовних практиках населення. 

2. Обачно узагальнюючи отримані результати, можна сказати, що радянські 

ідентичності відіграють важливу роль у зовнішньополітичних уподобаннях 

населення порівнюваних українських міст на лінії геополітичного розлому. Зокрема, 

самоідентифіковані “радянські” люди у південно-східних українських містах – це 

люди старших вікових когорт, з низьким матеріальним статусом, та ті, які швидше 

за все вірять у пропаговану Москвою версію історії, про-євразійсько геополітично 

орієнтовані й мають тісні взаємозв’язки з російською ідентичністю. Щодо 

геополітичних уподобань, то носії радянської ідентичності у Дніпрі є більш анти-

євроатлантичними, ніж у Харкові, де, на додачу, гендер є релевантним при 

самоідентифікації “радянською” людиною. Компаративний кейс Харкова та Дніпра 

вказує на те, що розуміння радянської ідентичності потребує контекстуального 

виміру, адже радянські люди у Львові та Донецьку, у Києві та Севастополі, у Одесі 

та Маріуполі можуть мати різні радянські ідентичності, які можуть бути посилені 
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або послаблені відповідними регіональними наративами. Окрім того, дослідницькі 

результати засвідчують про певний про-російський характер радянських 

ідентичностей у Харкові та Дніпрі, які можуть бути спрямовані російською 

пропагандою на запобігання або послаблення/гальмування консолідації 

українського суспільства. 

3. Проаналізувавши особливості зміни етно-національних ідентичностей 

мешканців Харкова і Дніпра, було встановлено, що зміни міської ідентичності для 

незважених/зважених наборів даних вказують на певний пост-Євромайданівський 

ефект мобілізації ідентичностей на фоні дерадянізації, до того ж у Дніпрі цей ефект 

є більш впливовим, аніж у Харкові. Зокрема, в обох містах відбувається ледь 

помітна українізація – зросла кількість тих, хто має українську ідентичність та 

спілкується українською мовою вдома. Також, як у Харкові, так і у Дніпрі зросла 

кількість тих, хто має європейську ідентичність. Однак, темпи європеїзації у Дніпрі 

у 6 разів вищі, ніж у Харкові. Таким чином, пост-революційний ефект мобілізації 

міських ідентичностей призвів до європеїзації та українізації мешканців кейсових 

міст на тлі процесу дерадянізації. 

4. Перед повномасштабною російською військовою агресією 2022 року, 

Україна та її південно-східні території продемонстрували крах бажаного Москвою 

ренесансу радянської ідентичності та створення на її основі так званої “Новороссіі”. 

Навпаки, після військової агресії Росії у 2014 році, в Україні спостерігався занепад 

радянської ідентичності, про що свідчать численні опитування, в тому числі в містах 

на лінії геополітичного розлому. Отримані результати дослідження засвідчують, що 

війна на Донбасі стала “новим розломом у сучасній українській історії, точкою 

кристалізації ідентичностей, дискурсів і наративів на десятиліття вперед” 

(Zhurzhenko, 2015, p. 52). 

5. Дослідивши носіїв радянської ідентичності у Харкові та Дніпрі й зробивши 

відповідні висновки, варто погодитись з думкою Hrytsak, що “у світлі прикладів 

османської, чехословацької та югославської ідентичностей виглядає так, що 

радянська ідентичність приречена на зникнення в довгостроковій перспективі” 

(Hrytsak, 1998, p. 277). Більше того, як Wilson вважає можливим, з одного боку, 

“радянська ідентичність з часом згасне по мірі відходу когорти поколінь, найбільш 

відданих її основній міфології (хоча реміфологізоване минуле цілком здатне 
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привабити молодші групи, які з ним ніколи не зіштовхувались [...])”, а з іншого — 

“[прикметник] “радянський” функціонує як найзручніше скорочення для інших, 

поки що більш латентних, ідентичностей” (Wilson, 2002, p. 38). Можливо, 

продовжуючи згадані раніше думки Вілсона та використовуючи його термінологію 

та визначення “м’яких радянських” і “твердих радянських” людей, ми можемо 

визначити кілька поступових етапів деградації радянської ідентичності в 

майбутньому. Спершу, відбуватиметься поступове зменшення частки “твердих 

радянських” людей через природні демографічні причини. М'яка радянська 

ідентичність стане пануючою. Водночас, відбуватиметься передача як твердої, так і 

м'якої радянськості молодшим поколінням, що зумовлено поточною геополітичною 

та соціально-економічною кризою в Україні як наслідок російсько-української 

гібридної війни. Потім, серед людей з м'якою радянською ідентичністю можуть 

спостерігатись значні трансформації ідентичності та переорієнтація їх до нових 

геополітичних реалій, що буде ніби парадом “латентних ідентичностей” після 

падіння залізної завіси радянської ідентичності. Зокрема, новою титульною 

ідентичністю для людей з екс-м’якою радянською ідентичністю може стати 

російська ідентичність з усіма наслідками, що з цього випливають. Тим не менш, ще 

залишиться малочислена група людей із твердою радянською ідентичністю, 

більшість з яких “успадкує” її від людей, що жили в радянську еру. Остання стадія – 

це практична відсутність радянської ідентичності як такої, що незатребувана 

українським суспільством, але можуть зустрічатись й деякі поодинокі адепти цієї 

ідентичності. Звісно, що в умовах повномасштабної війни Росії проти України у 

2022 році, згадана вище інволюція радянської ідентичності може мати 

революційний шлях стрімкого скорочення носіїв радянської ідентичності та 

подальшого набуття ними громадянсько-національної української ідентичності. 

Таким чином, вірогідним шляхом примирення та консолідації українського 

суспільства є об’єднання не навколо переважаючої етнонаціональної чи етномовної 

групи, а навколо громадянсько-національної ідентичності, що пришвидшить процес 

націотворення української держави.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. Пост-радянське місто доцільно трактувати як місто, що знаходиться в 

умовах пост-радянських трансформацій. Воно може мати спільні/відмінні риси із 

траєкторіями пост-комуністичних міських трансформацій у інших екс-

комуністичних країнах. З одного боку, спільність/відмінність траєкторій залежить 

від практики одомашнення неолібералізму певною пост-комуністичною країною, а з 

іншого боку – від специфіки дії глобалізації та наявної радянської/комуністичної 

спадщини у країнах даного типу.  

2. На сьогоднішній день, в українських метрополісах під впливом пост-

комуністичних трансформацій формується нова внутрішньоміська мозаїка 

капіталістичного міста, з усіма його позитивними та негативними рисами. 

Основною спільною рисою пост-соціалістичних метрополісів є їхнє перебування у 

процесі множинного пост-комуністичного переходу, що є типовою траєкторією 

руху від комуністичного минулого даної категорії міст. Загалом, пост-

комуністичний перехід супроводжується цілком спільними факторами соціально-

просторових та соціально-економічних змін, таких як деіндустріалізація, 

терціарізація, маркетизація, глобалізація, доместикація неолібералізму, 

комодифікація, дерегуляція, приватизація тощо. Основними відмінними рисами 

пост-соціалістичних метрополісів є різні прояви “схожих факторів” пост-

комуністичних соціально-просторових та соціально-економічних трансформацій у 

міському просторі через різну тривалість правління комуністичних режимів, різні 

історичні шляхи розвитку окремих країн та їхніх метрополісів до комунізму, різне 

економіко-географічне й геополітичне положення міст та країн, відмінність 

ідеологічних підходів до міст й різний комуністичний спадок у окремих країнах 

колишнього соцтабору. 

3. Методика урбогеографічного дослідження патерів соціально-просторових 

трансформацій в Україні включає ряд послідовних блоків: формулювання 

концептуальної рамки дослідження; проведення польового етапу для 

безпосереднього “занурення” вченого у середовище об’єктно-предметного поля 

дослідження для кращого усвідомлення сучасних процесів пост-комуністичних 
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(внутрішньо)міських трансформацій; виконання аналітико-статистичного етапу для 

пошуку відповідей на дослідницькі запитання згідно з зазначеними цілями 

дисертаційного дослідження, формуванні й підготовці остаточних баз даних та 

наборів методів для перевірки дослідницьких гіпотез; за допомогою арсеналу 

методів аналізуються наявні джерела даних, перевіряються наукові гіпотези й на 

основі отриманих результатів синтезують остаточні висновки щодо сучасних 

внутрішньоміських патернів соціально-просторових трансформацій у метрополісах 

України. 

4. Виявлено, що через свій високопріоритетний статус радянського 

“закритого” міста, в Дніпропетровську був більш поширений й сильніший 

соціальний розрив у процесі розподілу та доступу до житла і відповідно у якості 

житлових умов (зокрема, не тільки фрагментована горизонтальна житлова 

нерівність (будинки або готелі для номенклатури, закриті житлові комплекси для 

працівників спецпідприємств тощо), але і вертикальна житлова нерівність щодо 

якості житлових умов (в межах міських кварталів хрущовок та брежнєвок). Зокрема, 

політика післявоєнного елітизму у розподілі житла заклала разючу соціальну 

нерівність, яка поступово пом’якшувалась протягом десталінізації та пізнього 

соціалізму. 

5. Доведено, що на формування внутрішньоміських патернів задоволеності 

районом проживання в м. Дніпро впливають сервісно-інфраструктурний фактор, 

соціально-екологічний фактор й фактори соціалістичної 

містобудівної/містопланувальної спадщини. Унікальною особливістю 

внутрішньоміського патерну задоволеності житловим районом у Дніпрі є 

напівпериферизація (semi-peripheralisation) задоволеності районом проживання 

внаслідок впливу різних факторів (в т.ч. факторів радянської спадщини). Безумовно, 

привілейований закритий статус міста за радянських часів вплинув на розбудову 

“поясу” самодостатніх та соціально стабільних великих житлових масивів, що мали 

виконувати функцію спальних районів для робітників з пріоритетних та секретних 

радянських підприємств та їхніх сімей, що й досі робить їх досить престижними 

житловими районами, іноді навіть з елементами міфологізації їхнього престижу. 
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6. Результати багатовимірного статистичного аналізу вказали на те, що у 

метрополісах України більшість ВПО локалізуються/концентруються у міських 

районах із комфортними умовами проживання з точки зору базової міської 

інфраструктури, безпеки та чистоти. Однак, дозволити собі проживання в таких 

районах можуть лише домогосподарства ВПО з доходами нижче середнього та 

вище. Меншість міських ВПО проживає в міських районах з некомфортними або 

малокомфортними умовами проживання з точки зору перерахованих вище 

характеристик, де більшість цих ВПО мають низький рівень доходів 

домогосподарства. Як виняток, критична меншість міських ВПО проживає в 

елітному Печерському районі Києва, де ціни на житло є найдорожчими в столиці, 

але, водночас, район має другорядну/задовільну комфортність житлового 

середовища. Також, в українських метрополісах не було знайдено просторових 

анклавів ВПО в їх традиційному розумінні або як це спостерігається у великих 

містах інших країн колишнього Радянського Союзу із “замороженими”/“тліючими” 

конфліктами (Грузія, Азербайджан). Для порівняння, в межах українських великих 

міст прослідковується м’яка островізація ВПО (soft islandization of IDPs) в 

модульних/транзитних містечках та інших колективних центрах (напр., Харків, 

Дніпро, Запоріжжя та інші). Однак, у великих містах України спостерігається 

процес внутрішньорайонної “окраїнізації” міських ВПО (process of intra-district 

“outskirtization” of urban IDPs) з подальшим поступовим покращенням життєвих 

умов, але пандемія COVID-19 загальмувала ці позитивні зміни. 

7. Визначено, що найпоширенішим бар’єром для успішної інтеграції ВПО у 

приймаючі міські громади є відсутність власного чи стабільного житла. Крім того, у 

кейсових українських метрополісах спостерігається соціальна стигматизація ВПО та 

пов’язана з цим подальша дискримінація призводить до маргіналізації ВПО і 

заважає їм адаптуватись до нових життєвих реалій й створює багато бар’єрів для 

їхньої інтеграції у приймаючі громади. З’ясовано, що жінки-ВПО швидше 

адаптуються до нових геополітичних та життєвих реалій, пов’язаних з російсько-

українською гібридною війною, ніж чоловіки-ВПО, зокрема, в таких аспектах, як 

пошук роботи, встановлення нових соціальних зв’язків та швидке відновлення після 

психологічних наслідків військової кризи. Тому, жінки-ВПО (особливо у подружніх 
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парах) швидше і глибше інтегруються в приймаючі міські громади, ніж чоловіки-

ВПО. Аналіз матеріалів глибинних інтерв’ю допоміг встановити три основні 

поведінкові стратегії міських ВПО щодо їхньої адаптації та інтеграції до 

приймаючих громад: ВПО-“пересічний містянин”, “транзитні” ВПО та 

“амбівалентні” ВПО. 

8. Встановлено, що радянські ідентичності відіграють важливу роль у 

зовнішньополітичних уподобаннях населення порівнюваних українських міст на 

лінії геополітичного розлому. Зокрема, самоідентифіковані “радянські” люди у 

Харкові та Дніпрі – це люди старших вікових когорт, з низьким матеріальним 

статусом, та ті, які швидше за все вірять у пропаговану Москвою версію історії, про-

євразійсько геополітично орієнтовані й мають тісні взаємозв’язки з російською 

ідентичністю. Носії радянської ідентичності у Дніпрі є більш анти-

євроатлантичними, ніж у Харкові. Загалом, як населення Дніпра, так і населення 

Харкова мають поляризовані геополітичні уподобання, тобто в цих містах 

спостерігається блукаючий фокус геополітичної орієнтації між про-євразійським і 

про-європейським полюсами, що цілком характерно для міст на лінії геополітичного 

розлому.  

9. Проаналізувавши особливості самозвітованої зміни етно-національних 

ідентичностей мешканців Харкова і Дніпра, було встановлено, що зміни міської 

ідентичності для незважених/зважених наборів даних вказують на певний пост-

Євромайданівський ефект мобілізації ідентичностей на фоні дерадянізації, до того ж 

у Дніпрі цей ефект є більш впливовим, аніж у Харкові. Зокрема, в обох містах 

відбувається ледь помітна українізація – зросла кількість тих, хто має українську 

ідентичність та спілкується українською мовою вдома. Також, як у Харкові, так і у 

Дніпрі зросла кількість тих, хто має європейську ідентичність. Однак, темпи 

європеїзації у Дніпрі у 6 разів вищі, ніж у Харкові. Таким чином, пост-

революційний ефект мобілізації міських ідентичностей призвів до європеїзації та 

українізації мешканців кейсових міст на тлі процесу дерадянізації.  
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Додаток А 

Характеристика інформантів з м. Дніпро 

 

Код Стать Вік Освіта Період інтерв’ювання Місце проживання 

HD1 Ж 50 вища Листопад 2020 Дніпро 

HD2 Ч 73 вища Листопад 2020 Дніпро 

HD3 Ж 79 середня Листопад 2020 Дніпро 

HD4 Ч 66 вища Листопад 2020 Дніпро 

HD5 Ж 63 вища Листопад 2020 Дніпро 

HD6 Ж 52 вища Листопад 2020 Дніпро 

HD7 Ж 30 вища Листопад 2020 Дніпро 
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Додаток Б 

Описова статистика відповідей респондентів 

на різних внутрішньоміських масштабних рівнях 

 

Номер житлового району 
К-ть 

респондентів 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

1 51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.0% 90.2% 98.0% 

2 20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 65.0% 100.0% 

3 50 100.0% 100.0% 98.0% 100.0% 98.0% 88.0% 88.0% 100.0% 

4 20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 85.0% 100.0% 100.0% 

5 63 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 98.4% 95.2% 98.4% 

6 40 100.0% 100.0% 97.5% 100.0% 100.0% 97.5% 95.0% 90.0% 

7 10 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.0% 100.0% 

8 61 100.0% 98.4% 100.0% 100.0% 100.0% 88.5% 72.1% 96.7% 

9 62 100.0% 98.4% 100.0% 100.0% 100.0% 90.3% 88.7% 98.4% 

10 20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% 85.0% 100.0% 100.0% 

11 31 100.0% 96.8% 100.0% 100.0% 100.0% 80.6% 93.5% 100.0% 

12 30 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 86.7% 76.7% 96.7% 

13 47 100.0% 93.6% 97.9% 100.0% 97.9% 95.7% 93.6% 95.7% 

14 96 100.0% 95.8% 100.0% 100.0% 99.0% 91.7% 94.8% 93.8% 

15 50 100.0% 98.0% 100.0% 100.0% 98.0% 90.0% 76.0% 92.0% 

16 55 100.0% 92.7% 100.0% 100.0% 96.4% 92.7% 81.8% 85.5% 

17 30 100.0% 100.0% 100.0% 96.7% 93.3% 70.0% 80.0% 86.7% 

18 40 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 97.5% 97.5% 97.5% 100.0% 

19 35 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.3% 100.0% 

20 30 100.0% 100.0% 96.7% 100.0% 96.7% 83.3% 93.3% 100.0% 

21 50 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% 88.0% 96.0% 

22 60 100.0% 98.3% 100.0% 98.3% 98.3% 80.0% 70.0% 98.3% 

23 20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 90.0% 85.0% 100.0% 

24 30 100.0% 100.0% 100.0% 96.7% 100.0% 83.3% 93.3% 93.3% 

25 30 100.0% 100.0% 100.0% 96.7% 100.0% 66.7% 90.0% 90.0% 

26 30 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% 93.3% 100.0% 

27 50 100.0% 98.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% 82.0% 100.0% 

28 26 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

29 20 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 95.0% 100.0% 

30 20 100.0% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 95.0% 95.0% 100.0% 

31 10 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 80.0% 80.0% 100.0% 

32 51 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 94.1% 96.1% 100.0% 

33 10 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 90.0% 90.0% 60.0% 80.0% 

Загалом N=1248 N=1230 N=1244 N=1244 N=1233 N=1125 N=1094 N=1204 

 

Центр 153 100.0% 98.7% 100.0% 100.0% 98.0% 89.5% 93.5% 99.3% 

Напівпериферія 696 100.0% 98.6% 99.6% 99.6% 98.9% 89.1% 86.5% 95.4% 

Периферія 399 100.0% 98.5% 99.7% 99.7% 99.0% 92.2% 87.5% 97.2% 

Міксована житлова забудова 153 100.0% 98.7% 100.0% 100.0% 98.0% 89.5% 93.5% 99.3% 

Переважно приватний сектор 479 100.0% 98.5% 99.4% 99.6% 98.7% 90.6% 85.6% 96.7% 

Переважно багатоповерхова житлова забудова 616 100.0% 98.5% 99.8% 99.7% 99.0% 89.9% 87.8% 95.6% 

 

Центр із міксованою житловою забудовою 153 100.0% 98.7% 100.0% 100.0% 98.0% 89.5% 93.5% 99.3% 

Напівпериферія із переважно багатоповерховою 

житловою забудовою 566 100.0% 98.4% 99.8% 99.6% 98.9% 89.8% 87.3% 95.2% 

Напівпериферія із переважно приватним 
сектором 130 100.0% 99.2% 98.5% 99.2% 98.5% 86.2% 83.1% 96.2% 

Периферія із переважно багатоповерховою 

житловою забудовою 50 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 92.0% 94.0% 100.0% 

Периферія із переважно приватним сектором 349 100.0% 98.3% 99.7% 99.7% 98.9% 92.3% 86.5% 96.8% 

Примітка: Як Ви оцінюєте Ваш район проживання з точки зору таких індикаторів за шкалою від 1 до 5 (де 1 – дуже 

погано, 5 – дуже добре)? (Q1) Якість повітря; (Q2) Вибір магазинів, супермаркетів; (Q3) Благоустрій території; (Q4) 

Громадський транспорт; (Q5) Криміногенна ситуація; (Q6) Вибір розважальних місць різних видів; (Q7) Загальна 

соціальна обстановка.  
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Додаток В 

Характеристика ВПО-інформантів, що брали участь у глибинних інтерв’ю 

 

Код Стать Вік Освіта Період інтерв’ювання Місце походження 

IDP1 Ж 40 вища Листопад 2020 Донбас14 

IDP2 Ч 50 вища Грудень 2020 Донбас 

IDP3 Ч 76 вища Грудень 2020 Донбас 

IDP4 Ч 45 середня Березень 2021 Крим15 

IDP5 Ж 38 середня Квітень 2021 Донбас 

IDP6 Ж 44 вища Квітень 2021 Донбас 

IDP7 Ж 30 вища Травень 2021 Донбас 

IDP8 Ж 34 вища Травень 2021 Донбас 

 

 

  

 
14 Під Донбасом розуміється тимчасово окупована територія частини Луганської та Донецької областей. 
15 Під Кримом розуміється тимчасово окупована територія АР Крим та Севастопольської міськради. 
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Додаток Д 

Описова статистика показників-індикаторів розподілу ВПО та ключових 

характеристик середовища проживання міських адміністративних районів 

метрополісів України 
 

  Mean Median Sum Min Max Std. Dev. 

Variables КИЇВ 

1 14874 14166 148740 4133 25856 6446 

2 3.19 3.17 31.87 3.10 3.30 0.06 

3 294267 331065 2942671 159703 373373 77601 

4 49.7 47.3 496.5 25.9 75.6 16.1 

5 10.0 9.5 100.0 2.8 17.4 4.3 

6 0.98 0.94 9.82 0.51 1.50 0.32 

7 1089 991 10888 717 1992 380 

Variables ХАРКІВ 

1 9436 7978 84920 3972 19642 5751 

2 3.25 3.23 29.21 3.11 3.49 0.12 

3 160899 144193 1448094 84340 297292 71393 

4 55.7 56.3 500.9 37.6 80.7 13.5 

5 11.1 9.4 100.0 4.7 23.1 6.8 

6 0.95 0.96 8.54 0.64 1.38 0.23 

7 623 605 5607 479 894 125 

Variables ОДЕСА 

1 6806 7112 27222 4418 8580 1778 

2 3.18 3.22 12.72 3.00 3.28 0.13 

3 253082 249901 1012326 243340 269185 11508 

4 26.8 28.7 107.2 17.9 31.9 6.4 

5 25.0 26.1 100.0 16.2 31.5 6.5 

6 1.00 1.07 3.99 0.67 1.19 0.24 

7 809 774 3237 667 1021 155 

Variables ДНІПРО 

1 3929 4036 31428 1387 7553 1827 

2 3.01 2.95 24.08 2.85 3.24 0.15 

3 124913 135982 999304 60246 166948 40058 

4 31.2 29.0 250.0 19.1 45.2 9.3 

5 12.5 12.8 100.0 4.4 24.0 5.8 

6 0.99 0.92 7.95 0.61 1.44 0.30 

7 596 573 4768 462 826 121 

Variables ЛЬВІВ 

1 1158 1043 6946 572 1700 448 

2 3.32 3.31 19.90 3.22 3.42 0.07 

3 120957 130739 725742 53278 155220 38005 

4 9.7 10.8 58.4 6.1 12.2 2.3 

5 16.7 15.0 100.0 8.2 24.5 6.5 

6 1.02 1.12 6.10 0.64 1.27 0.24 

7 787 742 4721 661 1097 161 
Примітка: Змінні або Variables: (1) зареєстрована к-ть ВПО у міському адмін. районі (осіб станом на 13.06.2019); (2) 

рівень комфортності середовища проживання в міському адмін. районі (опитування OLX у січні 2019 року); (3) 

середньорічна чисельність населення в міському адмін. районі (осіб, 2018 рік); (4) Індекс концентрації ВПО (к-ть ВПО 

на тис. мешканців міського адмін. району); (5) частка зареєстрованої к-ті ВПО у міському адмін. районі (%, станом на 

13.06.2019); (6) Індекс локалізації ВПО; (7) середньорічна ціна житла – ціна квартир – у міському адмін. районі 

(USD/м2, 2018 рік)  
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Додаток Е 

 

Концентрація/локалізація ВПО: взаємозв’язок між просторовим розподілом ВПО та 

параметрами середовища проживання міських адміністративних районів 

метрополісів України 

 

Variables 1 2 3 4 5 6 

  КИЇВ 

Частка зареєстрованої к-ті ВПО X 0.860*** 0.860*** 0.667** 0.620* -0.494 

Індекс концентрації ВПО 0.860*** X X 0.234 0.615* -0.250 

Індекс локалізації ВПО 0.860*** X X 0.234 0.615* -0.250 

  ХАРКІВ 

Частка зареєстрованої к-ті ВПО X 0.823*** 0.823***   0.925*** 0.857*** 0.678** 

Індекс концентрації ВПО 0.823*** X X 0.562 0.848*** 0.810*** 

Індекс локалізації ВПО 0.823*** X X 0.562 0.848*** 0.810*** 

  ОДЕСА 

Частка зареєстрованої к-ті ВПО X 0.983** 0.983** 0.597 0.984** 0.728 

Індекс концентрації ВПО 0.983** X X 0.439 0.998*** 0.644 

Індекс локалізації ВПО 0.983** X X 0.439 0.998*** 0.644 

  ДНІПРО 

Частка зареєстрованої к-ті ВПО X 0.593 0.593 0.818** 0.555 0.634* 

Індекс концентрації ВПО 0.593 X X 0.078 0.942*** 0.759** 

Індекс локалізації ВПО 0.593 X X 0.078 0.942*** 0.759** 

  ЛЬВІВ 

Частка зареєстрованої к-ті ВПО X 0.494 0.494 0.711 0.380  -0.409 

Індекс концентрації ВПО 0.494 X X -0.257 -0.551 0.371 

Індекс локалізації ВПО 0.494 X X -0.257 -0.551 0.371 

Примітка 1: Кореляціє є істотною (significant-level) *** p ≤ 0.01; ** p ≤ 0.05; * p ≤ 0.10;  

Примітка 2: Змінні або Variables: (1) частка зареєстрованої к-ті ВПО у міському адмін. районі (%, станом на 

13.06.2019); (2) Індекс концентрації ВПО (к-ть ВПО на тис. мешканців міського адмін. району); (3) Індекс локалізації 

ВПО; (4) середньорічна чисельність населення в міському адмін. районі (осіб, 2018 рік); (5) рівень комфортності 

середовища проживання в міському адмін. районі (опитування OLX у січні 2019 року); (6) середньорічна ціна житла – 

ціна квартир – у міському адмін. районі (USD/м2, 2018 рік). 
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Додаток Ж 

Опис дев’яти кластерів міських адміністративних районів метрополісів України 

Кластери 
Показники 

1 2 3 4 

Тип 1: міські райони з вираженою локалізацією ВПО 

Підтип 1.1 

AAAA A A A A 

AAA(A) A A A (A) 

(A)AAA (A) A A A 

Підтип 1.2 

AAAC A A A C 

(A)AAB (A) A A B 

Тип 2: міські райони з “помірною” локалізацією ВПО 

Підтип 2.1 

BA(A)B B A (A) B 

BBBB B B B B 

Підтип 2.2 

BBBC B B B C 

Тип 3: міські райони з “відчутною присутністю” ВПО 

Підтип 3.1 

CCCB C C C B 

Підтип 3.2 

CCDD C C D D 

Тип 4: міські райони з високою розосередженістю ВПО 

DBDA D B D A 

Примітка: Індекс локалізації та нормалізовані індикатори:  

1 – Індекс локалізації ВПО або IL, де: A=дуже високий рівень: IL > 1.300; (A)=високий рівень: 1.100 < IL ≤ 1.300; 

B=середній рівень: 0.850 < IL ≤ 1.100; C=низький рівень: 0.600 < IL ≤ 0.850; D=дуже низький рівень:IL ≤ 0.600. 

2 – Нормалізований рівень комфортності середовища проживання в міському адмін. районі (опитування OLX у січні 

2019 року) або RE, де: A=високий рівень: RE > 1.000; B=середній рівень: 0.975 < RE ≤ 1.000; C=низький рівень: 

RE ≤ 0.975. 

3 – Нормалізований індекс концентрації ВПО (к-ть ВПО на тис. мешканців міського адмін. району) або IC, де: A=дуже 

високий рівень: IC > 1.100; (A)=високий рівень: 1.000 < IC ≤ 1.100; B=середній рівень: 0.900 < IC ≤ 1.000; 

C=низький рівень: 0.750 < IC ≤ 0.900; D=дуже низький рівень: IC ≤ 0.750. 

4 – Нормалізована середньорічна ціна житла – ціна квартир – у міському адмін. районі (USD/м2, 2018 рік) або IHP, де: 

A=дуже високий рівень: IHP > 1.200; (A)=високий рівень: 1.115 < IHP ≤ 1.200; B=середній рівень: 0.915 < IHP ≤

1.115; C=низький рівень: 0.800 < IHP ≤ 0.915; D=дуже низький рівень: IHP ≤ 0.800.  
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Додаток З 

Динаміка розподілу відповідей респондентів щодо їхньої першочергової 

громадсько-територіальної самоідентифікації, % (Паращевін, 2020) 

 

– Ким Ви себе вважаєте перш за все? (Паращевін, 2020, с. 487) 
 

 

Роки опитування 

1992 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

q1_1 24.0 31.3 31.6 30.5 27.7 24.5 27.2 29.8 28.6 16.1 22.9 22.0 24.8 22.7 20.8 23.9 

q1_2 6.8 6.9 5.9 6.7 6.6 9.3 6.6 7.6 7.8 8.0 6.4 6.9 6.3 7.1 5.1 3.5 

q1_3 45.6 41.0 41.0 44.2 51.6 51.7 51.2 48.4 50.6 64.4 57.3 60.0 56.9 58.6 59.8 61.7 

q1_4 — — 3.0 3.1 1.8 2.6 3.1 1.8 2.0 2.1 3.1 2.9 3.5 3.0 4.2 2.5 

q1_5 12.7 12.2 12.7 10.7 7.3 9.0 6.9 8.4 6.6 5.4 3.9 3.9 3.2 3.1 3.4 3.4 

q1_6 3.8 2.8 0.7 0.7 1.3 0.4 0.9 1.2 1.2 1.1 1.3 1.0 1.4 1.9 1.5 1.6 

q1_7 6.4 5.6 2.7 2.4 2.9 1.7 3.1 2.4 2.4 2.1 4.2 2.6 3.3 3.3 4.6 2.8 

q1_8 — — 1.6 1.4 0.7 0.6 0.8 0.3 0.6 0.5 0.6 0.5 0.6 0.3 0.4 0.5 

q1_9 0.6 0.2 0.8 0.2 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 

Примітка 1: q1_1 – Мешканцем села, району чи міста, в якому Ви живете; q1_2 – Мешканцем регіону (області чи 

кількох областей), де Ви живете; q1_3 – Громадянином України; q1_4 – Представником свого етносу, нації; q1_5 – 

Громадянином колишнього Радянського Союзу; q1_6 – Громадянином Європи; q1_7 – Громадянином світу; q1_8 – 

Інше; q1_9 – Не відповіли. 

Примітка 2: Розмір вибірки в кожному опитуванні в середньому становить 1800 респондентів і репрезентує доросле 

населення України віком понад 18 років (Паращевін, 2020, с. 442). 
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Додаток К 

 

Динаміка розподілу вибраних відповідей респондентів щодо їхньої першочергової 

громадсько-територіальної самоідентифікації, % 

 

– Ким Ви себе в першу чергу вважаєте? 
 

 Грудень 

2013 року 

Грудень 

2014 року 

Грудень 

2017 року 

Грудень 

2018 року 

Грудень 

2019 року 

Громадянином України 54.2 73.2 72.9 67.5 74.9 

Громадянином Росії  – 0.1 0.3 0.0 0.3 

Громадянином колишнього СРСР 3.2 2.9 2.9 2.2 2.7 

Громадянином Європи  2.5 0.9 1.3 2.0 1.2 

Громадянином світу 2.3 1.9 0.8 0.9 1.5 

 
Примітка 1: Дані загальнонаціональних опитувань проведених Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у: 1) 2013-2014 рр. 

(https://dif.org.ua/article/gromadska-dumka-pidsumki-2014-roku [12.02.2022]); та 2) 2017-2019 рр. 

(https://dif.org.ua/article/pidsumki-2019-gromadska-dumka [12.02.2022]). 

Примітка 2: Репрезентативні результати опитувань для дорослого населення України у віці від 18 років. 

Примітка 3: Опитування 2017-19 років були проведені в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих 

територій Донецької та Луганської областей. Опитування 2014 року було проведено у всіх регіонах України, за 

винятком АР Крим. Опитування 2013 року було проведено в усіх регіонах України. 
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Додаток Л 

 

Результати бінарної логістичної регресії (співвідношення шансів) (Binary logistic regression results (odds ratios)):  

“відчуває себе “радянською” людиною” = 1 vs “відчуває себе “нерадянською” людиною” = 0 

Предиктори 

МОДЕЛЬ 1 МОДЕЛЬ 2 

Дніпро Дніпро Харків Харків 

Unweighted Weighted Unweighted Weighted 

Odds Sig. Odds Sig. Odds Sig. Odds Sig. 

Чоловіки (ref. жінки) .892 .470 .811 .193 .683 .022 .744 .080 

Вік 40-59 (ref. 18-39) 3.713 <.001 4.561 <.001 4.430 <.001 4.312 <.001 

Вік 60+ (ref. 18-39) 10.510 <.001 12.026 <.001 19.493 <.001 18.900 <.001 

Початкова освіта (ref. вища освіта) .993 .982 1.145 .667 1.317 .539 1.141 .807 

Середня освіта (ref. вища освіта) 1.046 .778 1.177 .317 1.425 .035 1.494 .021 

Бідне матеріальне становище (ref. інші) 1.441 .028 1.467 .028 2.528 <.001 3.171 <.001 

Відчувають себе українцями (ref. інші) 1.269 .414 1.219 .494 .502 .016 .403 .003 

Відчувають себе росіянами (ref. інші) 3.534 <.001 3.530 <.001 3.975 <.001 4.092 <.001 

Відчувають себе європейцями (ref. інші) .693 .038 .626 .009 .962 .863 .916 .694 

Неоднозначно вірять в радянський міф №1 (ref. вірять) .579 .026 .668 .106 .693 .111 .597 .031 

Не вірять в радянський міф №1 (ref. вірять) .461 <.001 .532 <.001 .833 .327 .995 .981 

Неоднозначно вірять в радянський міф №2 (ref. не вірять) 1.420 .049 1.250 .225 .812 .279 .663 .040 

Вірять в радянський міф №2 (ref. не вірять) 2.932 <.001 2.921 <.001 4.120 <.001 4.117 <.001 

Константа .133 <.001 .116 <.001 .142 <.001 .177 <.001 

 

Hosmer-Lemeshow Test (Sig.) .144 .071 .136 .094 

Nagelkerke R Square .382 .390 .528 .537 

 

Примітка 1: odds coef. = Exp(B) 

Примітка 2: радянський міф №1: “відсутність Голодомору” та радянський міф №2: “добровільне приєднання країн Балтії до СРСР” 
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Додаток М 

 

Результати бінарної логістичної регресії (співвідношення шансів) (Binary logistic regression results (odds ratios)): 

“Підтримують вступ до ЄС” = 1 vs “Проти вступу до ЄС” = 0 

Предиктори 

МОДЕЛЬ 3 МОДЕЛЬ 4 

Дніпро Дніпро Харків Харків 

Unweighted Weighted Unweighted Weighted 

Odds Sig. Odds Sig. Odds Sig. Odds Sig. 

Чоловіки (ref. жінки) .908 .555 .966 .832 1.300 .135 1.202 .288 

Вік 40-59 (ref. 18-39) .751 .158 .818 .306 .594 .017 .548 .004 

Вік 60+ (ref. 18-39) .887 .598 .974 .912 .576 .028 .516 .014 

Початкова освіта (ref. вища освіта) .576 .110 .695 .315 .487 .179 .386 .180 

Середня освіта (ref. вища освіта) 1.016 .923 1.156 .387 .600 .005 .566 .002 

Бідне матеріальне становище (ref. інші) .962 .833 .907 .610 1.140 .547 1.397 .144 

Спілкуються вдома російською (ref. інші) .709 .069 .895 .558 .870 .617 1.107 .739 

Добре та вільно спілкуються англійською (ref. інші) .870 .543 1.034 .880 1.567 .089 1.432 .153 

Відчувають себе українцями (ref. інші) 2.057 .031 1.700 .095 1.504 .207 1.441 .286 

Відчувають себе росіянами (ref. інші) .691 .088 .769 .243 1.022 .921 1.003 .991 

Відчувають себе “радянськими” людьми (ref. інші) .455 <.001 .466 <.001 .493 .001 .505 .003 

Відчувають себе європейцями (ref. інші) 5.596 <.001 6.466 <.001 3.867 <.001 3.333 <.001 

Неоднозначно вірять в радянський міф №1 (ref. вірять) 2.340 .001 2.067 .005 .387 .001 .423 .002 

Не вірять в радянський міф №1 (ref. вірять) 2.036 <.001 2.202 <.001 4.962 <.001 5.605 <.001 

Неоднозначно вірять в радянський міф №2 (ref. не вірять) .806 .255 .706 .065 .877 .532 1.004 .985 

Вірять в радянський міф №2 (ref. не вірять) 1.280 .269 1.100 .676 .217 <.001 .209 <.001 

Константа .398 .038 .333 .011 .311 .016 .248 .006 

 

Hosmer-Lemeshow Test (Sig.) .910 .516 .391 .576 

Nagelkerke R Square .307 .328 .390 .425 

 

Примітка 1: odds coef. = Exp(B) 

Примітка 2: радянський міф №1: “відсутність Голодомору” та радянський міф №2: “добровільне приєднання країн Балтії до СРСР” 
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Додаток Н 

 

Результати бінарної логістичної регресії (співвідношення шансів) (Binary logistic regression results (odds ratios)): 

“Підтримують вступ до НАТО” = 1 vs “Проти вступу до НАТО” = 0 

Предиктори 

МОДЕЛЬ 5 МОДЕЛЬ 6 

Дніпро Дніпро Харків Харків 

Unweighted Weighted Unweighted Weighted 

Odds Sig. Odds Sig. Odds Sig. Odds Sig. 

Чоловіки (ref. жінки) .951 .763 .961 .810 1.737 .006 1.935 .001 

Вік 40-59 (ref. 18-39) .875 .513 .827 .334 .937 .803 .957 .860 

Вік 60+ (ref. 18-39) .727 .175 .581 .027 1.172 .574 .880 .676 

Початкова освіта (ref. вища освіта) .432 .027 .381 .016 1.073 .899 .572 .483 

Середня освіта (ref. вища освіта) .869 .406 .845 .321 .957 .840 .854 .464 

Бідне матеріальне становище (ref. інші) .929 .706 .931 .720 .897 .660 1.030 .910 

Спілкуються вдома російською (ref. інші) .532 .001 .544 .002 .296 <.001 .254 <.001 

Добре та вільно спілкуються англійською (ref. інші) .926 .737 .802 .321 1.996 .012 1.508 .121 

Відчувають себе українцями (ref. інші) 1.764 .114 1.274 .464 1.107 .764 1.467 .310 

Відчувають себе росіянами (ref. інші) .698 .116 .792 .323 1.692 .034 1.540 .090 

Відчувають себе “радянськими” людьми (ref. інші) .411 <.001 .390 <.001 .564 .028 .686 .162 

Відчувають себе європейцями (ref. інші) 3.950 <.001 4.096 <.001 3.732 <.001 3.788 <.001 

Неоднозначно вірять в радянський міф №1 (ref. вірять) 1.969 .015 1.475 .160 .204 .005 .173 .005 

Не вірять в радянський міф №1 (ref. вірять) 2.247 <.001 2.478 <.001 4.625 <.001 5.683 <.001 

Неоднозначно вірять в радянський міф №2 (ref. не вірять) .490 <.001 .475 <.001 .828 .460 .838 .473 

Вірять в радянський міф №2 (ref. не вірять) .718 .156 .549 .011 1.218 .479 1.208 .523 

Константа .615 .294 .958 .922 .153 <.001 .116 <.001 

 

Hosmer-Lemeshow Test (Sig.) .405 .196 .140 .561 

Nagelkerke R Square .328 .350 .382 .404 

 

Примітка 1: odds coef. = Exp(B) 

Примітка 2: радянський міф №1: “відсутність Голодомору” та радянський міф №2: “добровільне приєднання країн Балтії до СРСР” 
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Додаток П 

Додаток П.1. Динаміка зміни ідентичності (за власними оцінками респондентів) (self-reported identity change)  

протягом 4-5-річного інтервалу в Харкові та Дніпрі 

 
Дніпро (n=1258) Харків (n=1254) 

unweighted weighted unweighted weighted 

Відчувають себе “радянською людиною” 2013-14 2018 2013-14 2018 2013-14 2018 2013-14 2018 

Однозначно ні 34.8 34.7 38.7 38.4 34.4 33.6 41.7 40.9 

Скоріше ні 19.2 20.0 19.4 20.4 18.0 18.6 17.6 18.2 

Скоріше так 21.0 21.2 18.7 18.8 27.0 25.9 22.4 21.7 

Однозначно так 20.2 18.5 18.4 17.0 17.4 17.6 14.7 14.6 

Важко сказати 4.7 5.2 4.6 5.0 3.3 4.2 3.7 4.5 

Відмова відповідати 0.1 0.3 0.1 0.3 - 0.1 - 0.1 

Загалом 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Відчувають себе росіянином 2013-14 2018 2013-14 2018 2013-14 2018 2013-14 2018 

Однозначно ні 43.7 45.9 46.2 47.5 44.3 44.8 46.2 47.9 

Скоріше ні 28.8 28.9 27.4 28.2 26.2 25.0 26.0 24.2 

Скоріше так 14.1 12.3 13.6 11.1 15.6 15.9 14.3 14.2 

Однозначно так 8.7 7.8 8.1 7.8 11.2 11.7 10.9 11.0 

Важко сказати 4.7 4.8 4.7 5.0 2.8 2.4 2.7 2.7 

Відмова відповідати - 0.3 - 0.4 - 0.1 - 0.1 

Загалом 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Відчувають себе українцем 2013-14 2018 2013-14 2018 2013-14 2018 2013-14 2018 

Однозначно ні 4.6 4.1 5.2 4.5 5.1 5.1 5.1 5.1 

Скоріше ні 3.4 3.7 3.4 3.8 5.2 5.2 4.8 4.7 

Скоріше так 24.2 23.1 23.6 22.8 27.0 26.5 25.8 25.3 

Однозначно так 66.0 67.6 65.9 67.1 60.8 62.0 62.3 63.6 

Важко сказати 1.7 1.4 1.8 1.5 1.8 1.2 2.0 1.3 

Відмова відповідати - 0.2 - 0.2 - - - - 

Загалом 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Відчувають себе європейцем 2013-14 2018 2013-14 2018 2013-14 2018 2013-14 2018 

Однозначно ні 42.1 37.8 40.3 36.0 54.3 54.4 52.2 52.0 

Скоріше ні 27.8 27.1 28.1 26.9 21.9 20.7 21.9 20.0 

Скоріше так 13.6 17.7 14.2 19.1 15.5 16.5 15.9 18.0 

Однозначно так 8.5 9.3 9.3 9.6 3.9 3.7 4.1 4.4 

Важко сказати 7.9 7.9 8.0 8.3 4.5 4.6 5.9 5.5 

Відмова відповідати - 0.2 - 0.1 - 0.1 - 0.1 

Загалом 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Додаток П.2. Динаміка зміни мовної практики при спілкуванні вдома (за власними оцінками респондентів) (self-reported 

home language practice change) протягом 5-річного інтервалу в Харкові та Дніпрі 

 

 
Дніпро (n=1258) Харків (n=1254) 

unweighted weighted unweighted weighted 

Спілкування вдома відбувається  2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 

Переважно українською 4.1 4.5 3.5 4.1 1.1 1.8 1.1 1.5 

Переважно російською 75.9 74.6 76.4 74.7 87.5 88.6 88.7 90.4 

Переважно суржиком 9.4 8.7 8.8 8.4 5.6 5.4 4.2 4.1 

І українською, і російською рівною мірою 10.4 11.8 11.0 12.5 4.9 3.3 5.0 3.0 

Іншою мовою/мовами 0.2 0.2 0.4 0.2 0.6 0.6 0.8 0.8 

Не знаю - 0.1 - 0.0 0.2 0.2 0.2 0.1 

Відмова відповідати - - - - - 0,1 - 0,1 

Загалом 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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Додаток Р 

Довідки про впровадження 
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