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КРУ Г Л ИЙ С Т І Л

« Д НІ ПРО – М І С Т О,  Д РУЖ НЄ Д Л Я ЛЮ Д ИНИ»

Мер міста як дзеркало ідентичностей його жителів (на прикладі 

Дніпра) 

Висоцький Олександр Юрійович, професор кафедри міжнародних 

відносин Дніпровського національного університету імені Олеся 

Гончара, доктор політичних наук, професор. 

Ідентичності жителів міста впливають на вибір його мера. Теоретичну 

основу для цього твердження складає теорія гемофільності. Гемофільність – 

це схильність людей об’єднуватись та підтримувати тих, хто схожий на них. 

Теорію гемофільності почали розробляти американські соціологи П. 

Лазарсфельд та Р. Мертон в роботі «Дружба як соціальний процес: сутнісний 

та методологічний аналіз». Вони виділяли соціально-статусну та ціннісну 

гемофільність [7, р. 18-66]. До соціально-статусних характеристик 

гемофільності вони відносили національність, стать, релігійно-конфесійні та 

освітні характеристики. На відміну від соціально-статусної, ціннісна 

гемофільність передбачає здатність думати схожим чином [7, р. 18-66]. 

Міра гемофільності соціальних суб’єктів залежить від близькості або 

перетинання їх ідентичностей. Ідентичність можна визначити як властивість 

свідомості людини виражати її належність до різних соціальних, 

економічних, національних, професійних, мовних, політичних, релігійних та 

інших спільнот.  

Підтримка суб’єкта політики багато в чому залежить від його здатності 

відповідати очікуванням виборців, які, своєю чергою, детермінуються 

змістом їх ідентичністей.  

Теорія гемофільності повною мірою спрацювала у випадку обрання 

мером міста Дніпра Б. Філатова восени 2015 році. Як відомо, раніше при 

обранні мерів у багатьох випадках спрацьовував адмінресурс. Так, на 
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виборах голови міськради у 1994 р. М. Швеця підтримав тодішній голова 

облдержадміністрації П. Лазаренко [4]. У зв’язку з цим його навіть назвали 

«кишеньковим» мером останнього [5]. У свою чергу, у 1999 р. коли М. 

Швець був призначений головою Дніпропетровської облдержадміністрації, 

то на місце міського голови запропонував  свого заступника І. Куліченка, 

який спочатку був затверджений міською радою виконуючим обов’язки 

міського голови, а у січні 2000 р. був обраний міською громадою та став 

мером на законних підставах. Цікаво, що затверджуючи І. Куліченка 

виконуючим обов’язки міського голови, Дніпропетровська міська рада 

свідомо пішла на порушення п.2. ст.42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та свого регламенту, відповідно до яких 

виконуючим обов’язки міського голови до позачергових виборів мав стати 

секретар міськради Д. Єрохін, оскільки ніхто не хотів йти проти волі 

керівника області.  

Б. Філатов на момент виборів (листопад 2015 р.) не мав підтримки 

тодішнього керівника області, тому вибори мера міста Дніпра у 2015 році 

можна вважати першими чесними виборами градоначальника. 

Успіху Б. Філатова на виборах мера, насамперед, сприяло те, що він 

зміг поєднати основні етнічні ідентичності міських жителів – українців, 

росіян та євреїв, – на відміну від свого головного суперника О. Вілкула, для 

якого властивим був крен у бік російської ідентичності. Символічним у 

цьому зв’язку було використання яскраво вираженим представником 

російського етносу Б. Філатовим у позитивному контексті неологізму 

«жидобандера», який набув об’єднувального значення. Слід відзначити, що 

важливою рисою дніпровської політичної ідентичності, яка дозволила 

багатьом її носіям зайняти високі владні позиції, став високий ступінь 

етнічної, релігійної, культурної терпимості, ідеологічний релятивізм, 

готовність на догоду державним чи політико-владним інтересам до 

національно-культурної та ідеологічної мімікрії. Американський науковець 
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П. Д’Аньєрі, аналізуючи поведінку українських політиків та виділяючи серед 

них «донецьких» та «дніпропетровських», останнім приписував схильність 

до ідеологічної мімікрії та вміння маніпулювати группами з різними 

етнічними та культурними ідентичностями [6, p.VI]. На нашу думку, 

визначальними рисами дніпровських політиків були стихійний 

мультикультуралізм як спосіб повсякденного виживання у поліетнічному 

місті та ідеологічний релятивізм як наслідок техніко-прагматичного стилю 

мислення і необхідна умова оптимального вирішення управлінських питань. 

У цьому зв’язку, привертають увагу вчинки Б. Філатова на посту мера, що 

практикує звільнення підлеглих за ідеологічні та етнічно-заангажовані 

висловлювання, як це сталося з його заступницею С. Єпіфанцевою у лютому 

2018 р. 

Як відомо, ще з дня свого заснування Дніпро (тоді ще – Катеринослав) 

складався з трьох основних громад – російської, єврейської та української. 

Сьогодні українці істотно переважають над іншими національностями: вони 

складають – 72,55 % жителів міста, тоді як росіяни – 23,51%, а євреї – 0,98 % 

[2, с. 287]. 

На відміну від криворіжця О. Вілкула, Б. Філатов був з самого 

народження місцевим жителем, тим самим втілюючи в себе ідентичність 

дніпропетровця. Як ми доводили в одному зі своїх досліджень, важливою 

особливістю дніпропетровської політичної ідентичності є прагнення (чи 

потреба) підтримувати (чи голосувати) за своїх [1, с. 292]. 

Працюючи в команді губернатора Дніпропетровської області І. 

Коломойського, що організувала найактивніший опір російській агресії в 

Україні, Б. Філатов своєю діяльністю символізував ідею, що Дніпро завжди 

мав особливу, одну із провідних ролей у політиці держави, до якої належав. 

Справа в тому, що з самого свого заснування та до сьогодення Дніпро зайняв 

символічну нішу міста, що виборює першість в офіційних державних 

столиць, тим самим мимоволі прищеплював своїм суспільно та політично 
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активним жителям мислення державних масштабів, впевненість, що 

проблеми держави здатні та гідні вирішувати дніпровці [3]. 

На відміну від харків’ян та донеччан з їх романтизацією україно-

російських відносин, дніпровці завжди ставилися до цих відносин 

прагматично, без зайвих ілюзій. Це, до речі, в своїй діяльності та 

висловлюваннях у 2014-2015 рр. неодноразово демонстрував Б. Філатов, на 

відміну від О. Вілкула, який представляв і ідейно, і ментально донецько-

криворізький тип політичної свідомості. 

Для дніпровської політичної ідентичності, з одного боку, властивий 

патерналізм, а з іншого (особливо серед осіб лідерського складу) – прагнення 

до домінування над реальністю, зокрема, через демонстрацію стійкості в 

складних кризових умовах. Більш того, криза представниками дніпровської 

еліти практично завжди розглядалася як сприятлива можливість здобути 

владу та довести свої унікальні здібності владарювати на практиці. Саме такі 

якості продемонстрував Б.Філатов, тому у другому турі мерських виборів 

здобув перемогу з результатом 52,31%. 

Таким чином, теорія гемофільності здобула підтвердження на прикладі 

виборів міського голови Дніпропетровська у 2015 році. Завдяки тому, що Б. 

Філатов найбільше із всіх кандидатів відповідав ідентичностям жителів 

міста, йому вдалося стати мером. Проте, слід зазначити, що теорія 

гемофільності працює в ситуації відносно чесних виборів, коли вільному 

волевиявленню громадян не заважають інші вагомі чинники, зокрема, 

адмінресурс. У цілому, слід зазначити, що кандидат у мери міста має в ідеалі, 

висловлюючись метафорично, бути дзеркалом ідентичностей його жителів. У 

цьому є запорука його підтримки на виборах та легітимності практичної 

діяльності на цьому посту. 
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Тупиця Олег Леонідович, депутат Дніпровської міської ради, голова 

Профспілкового комітету Дніпровського національного університету 

імені Олеся Гончара, доктор політичних наук, професор. 

 

Інститут місцевого самоврядування має складну суспільно-державну 

природу. Місцеве самоврядування (як складова суспільства) об’єктивно 

знаходиться в «конструктивній опозиції» до держави, особливо в питаннях 

захисту інтересів місцевих громад. Ця обставина вимагає або побудови 

складної процедури узгодження інтересів держави і територіальних громад, 

або посилення тиску органів державної влади на місцеве самоврядування. 

Місцеве самоврядування є найефективнішим інструментом місцевого 

управління та розвитку територій. Там, де воно дійсно функціонує, де 

місцеве населення має реальне право та можливість самостійно вирішувати 

питання місцевого значення, спостерігається зростання доходів місцевих 

бюджетів та соціально-економічний розвиток в цілому.  

Розвиток місцевого самоврядування тісно пов’язаний з розвитком 

демократії. У цілому розвинене місцеве самоврядування є проявом 

демократії в країні, зокрема так званої «партсипативної демократії» (від англ. 

participate – брати участь). Це одна з найефективніших форм демократії, яка 

передбачає, зокрема, активну участь громадськості в процесах державного 




