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ЧАСТОТА ЗГАДУВАНЬ ПОЛІТИКІВ У БЛОЗІ А.ШАРІЯ 
КРИТИКА П.ПОРОШЕНКА БУЛА АЛЬФОЮ ТА ОМЕГОЮ БІЛЬШОСТІ ВИПУСКІВ БЛОГУ А.ШАРІЯ. ЙОГО НЕГАТИВНО ЗГАДАНО 

440 РАЗІВ В 825 ВИПУСКАХ БЛОГУ. РЕШТА ПОЛІТИКІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ НОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ, 
ЗГАДУВАЛИСЯ У ЗВІТНИЙ ПЕРІОД ПРИНАГІДНО 

(Кількість згадувань з 01.09.2018 до 09.07.2019)
Критикував з нагоди і без. Критика П.Порошенка була 
основним змістом блогів А.Шарія. Найпоширенішими 
меседжами щодо П.Порошенка були звинувачення у 

веденні брудної політики, у використанні свого 
каналу для пропаганди та піару, а також ствердження 

про агресивну поведінку експрезидента і його 
охоронців стосовно громадян

Кілька разів до виборів 
президента А.Шарій

згадував В.Зеленського
у контексті 

підконтрольності 
І.Коломойському. 

Згодом критикував Зе-
команду, заявляючи про 

її непрофесіоналізм. 
Втім, в окремих 

питаннях був цілком 
поблажливий і навіть 

прихильний до 
В.Зеленського

У чотирьох квітневих 
відео із 04.06 по 13.06 

звучала теза про таємні 
домовленості між 

Ю.Бойком та 
П.Порошенком. Ця теза 

була ледь не єдиною 
щодо Ю.Бойка і лунала 

також по разу у лютому, 
березні та червні 

На початку 2019 року у відео А.Шарія кілька 
разів згадувалося підписання Ю.Тимошенко
кабального газового контракту. У контексті 
президентських виборів блогер принагідно 

звинувачував лідерку ВО Батьківщина у 
махінаціях, підкупі та наголошував та 

слабкості її команди 

08.01 та 02.04 з’явилась 
думка про використання 

В.Медведчуком своїх 
каналів для просування 
політиків. 08.02 та 13.04 
лунали тези про те, що 

В.Медведчук
співпрацює з 

П.Порошенком, має 
домовленості з ним

08.01 та 13.02 А.Шарій
заявив, що О.Ткаченко

відповідальний за 
розпалювання пропаганди в 

ЗМІ. 04.07 та 07.07 назвав 
гендиректора 1+1 

неадекватним членом 
команди В.Зеленського та 
зазначив, що він накручує 

лайки в соцмережах

04.12.18 та 27.06.19 прозвучала 
теза про те, що В.Рабінович

пропускає голосування у ВР. 29.01 
й 31.01 А.Шарій озвучив думку 
про те, що В.Рабінович вважає 
свій електорат тупим, багато 

говорить і мало робить

15, 25 та 27 червня 
А.Шарій заявив, що 
А.Яценюк винний в 
побитті людей на 
майдані, до нього 

мають бути питання в 
правоохоронних 

органах, а його партія 
– аутсайдер виборів
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ЧАСТОТА ЗГАДУВАНЬ ПОЛІТИКІВ У БЛОЗІ А.ШАРІЯ 
У ВІДЕО А.ШАРІЯ ПОЛІТИКИ ЧАСТІШЕ ЗГАДУВАЛИСЯ ОПОСЕРЕДКОВАНО, У ТЕМАХ, ЯКІ НЕ БУЛИ ПРИСВЯЧЕНІ ЇХНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

БІЛЬШІСТЬ ЗГАДОК МАЮТЬ НЕЙТРАЛЬНИЙ АБО НЕГАТИВНИЙ ХАРАКТЕР
(Кількість згадувань з 01.09.2018 до 09.07.2019)

06.01 у двох відео 
згадував тези про те, 

що А.Гриценко
обкрадав армію та 

розпродував зброю. Ці 
тези навів як приклад 
брехні П.Порошенка

щодо опонентів

29.01 А.Шарій зазначив, що Р.Ахметов
розбагатів за часи президентства 

П.Порошенка. 30.05 та 10.06 у відео А.Шарія
з’явились опосередковані згадки олігарха у 
контексті земельних махінацій з нардепом 

А.Деркачем та фінансування нардепа від ВО 
«Батьківщина»

10.02 А.Шарій зазначив, що Аваков за сумнівні
заслуги роздає табельну зброю, 26.03 

звинуватив його у провалі реформи поліції, а 
10.06 опосередковано згадав А.Авакова у 
контексті видачі ліцензій організаціям, які

наймають злочинців на роботу

17.06 А.Шарій
розповсюдив 

повідомлення про те, 
що в партії І.Смешка
продаються місця, 
21.06 наголосив на 

політичному 
невігластві І.Смешка

12.06 писав чутки, які 
розповсюджують опоненти, що 

Коломойський хоче 
пограбувати Україну 

25.09.18 
прокоментував 
розслідування 

Espreso.tv щодо 
фінансування 
кандидатури 

Є.Мураєва
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ДИНАМІКА ЗГАДУВАНЬ ПОЛІТИКІВ 
НАЙВИЩИЙ ПІК ЗГАДОК П.ПОРОШЕНКА ПРИПАВ НА ПЕРІОД ПЕРЕД ДРУГИМ ТУРОМ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА. ПІСЛЯ ДРУГОГО ТУРУ 

РЕГУЛЯРНИМИ, АЛЕ Й НАДАЛІ НЕЧАСТИМИ СТАЛИ ЗГАДУВАННЯ В.ЗЕЛЕНСЬКОГО
(Кількість згадувань)

Згадки у критичних відео
про діяльність

П.Порошенка, що тодішній
президент переслідує, 

боїться А.Шарія, платить 
людям кошти за масовку, 

звозить бюджетників на 
свої виступи. Певна
частина відео була

присвячена протистоянню
блогера та президента 

(позови до суду)

Низка відео, присвячених дебатам 
та протистоянню П.Порошенка і 

В.Зеленського напередодні
виборів. Критика, висміювання, 
експресивна оцінка діяльності

П.Порошенка та його
прихильників. У відео провідним

був меседж щодо ведення
П.Порошенком брудної політики

Напередодні виборів до 
парламенту А.Шарій

регулярно записував
відеоролики та аналізував

списки й окремих
кандидатів від партій «ЄС» 

та «Слага народу». У них він
висміював експрезидента та 

його оточення. Провідні
меседжі – П.Порошенко

бреше, П.Порошенко веде
брудну політику. Критики 

зазнала й Зе-команда

Масив критичних відео про діяльність 
П.Порошенка, зокрема, згадка про те, 

що він та його охоронці б'ють, 
принижують та залякують людей 
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ДИНАМІКА ЗГАДУВАНЬ ПОЛІТИКІВ
БЛОГЕР КРИТИКУВАВ ІНШИХ ПОЛІТИКІВ У КОНТЕКСТІ ПРОВАЛЬНОЇ РОБОТИ УСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ

(Кількість згадувань)

Відео з аналізом боротьби 
за владу різних політсил 

перед виборами до 
парламенту. Меседжі: до 

А.Яценюка мають бути 
питання в правоохоронних 

органах, його партія –
аутсайдер виборів;

Згадка в одному відео 
того, як А.Аваков

подарував Р.Трубі пістолет 
за сумнівні заслуги

Згадки В.Медведчука
у контексті

підконтрольних йому
ЗМІ та як він їх

використовує для 
просування

політиків;

Згадка В.Рабіновича
у контексті критики 

нардепів, які сиділи у 
Верховній Раді та 
нічого не робили
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ДИНАМІКА ЗГАДУВАНЬ ПОЛІТИКІВ
ВСІ ЗГАДУВАННЯ БУЛИ ПРИНАГІДНИМИ Й ПЕРЕВАЖНО КРИТИЧНИМИ ЩОДО ОБ’ЄКТІВ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

(Кількість згадувань)

А.Шарій зазначив, 
що Р.Ахметов

розбагатів за часи 
президенства 
П.Порошенка.

Також 
опосередкована 

згадка олігарха у 
контексті 

фінансування 
нардепа від ВО 
«Батьківщина» 

Блогер зазначив, 
що О.Ткаченко -

неадекватний
член команди

В.Зеленського та 
накручує лайки у 

соцмережах

Згадки Ю.Бойка в 
контексті ТК Інтеру, 

який активно 
просуває політика, 

також А.Шарій
зазначив, що й 

П.Порошенко
піарить Ю.Бойка, у 
них навіть є таємні

домовленості
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КЛЮЧОВІ ТЕЗИ А.ШАРІЯ: П.ПОРОШЕНКО
НЕЗАЛЕЖНО ВІД ІНФОПРИВОДУ, ШАРІЙ ПРЕДСТАВЛЯВ ЕКСПРЕЗИДЕНТА БРЕХУНОМ ТА КРАДІЄМ, А ВСІ ЙОГО ДІЇ – ЛИШЕ ПІАРОМ

(Кількість згадувань)
Цю тезу просував з листопада 2018 по квітень 2019 як у 

сфокусованих на критиці П.Порошенка випусках, так і в інших. Пік 
згадувань збігся з піком президентської кампанії.  Звинувачував 

П.Порошенка у привласненні бюджетних коштів для фінансування 
своєї кампанії; в провалі реформ; у перекладанні відповідальності 
на інших щодо комунальних тарифів; у замовних карних справах 
проти опонентів; у придушенні свободи слова, зокрема, в особі 

Шарія; у привласненні державних ЗМІ; у спробах відмінити вибори 
за допомоги воєнного стану 

Постійно присутня в повідомленнях тема 
(з вересня 2018 по червень 2019). Окрім 

побіжних згадок, випуски звинувачували 
журналістів 5 каналу у відкритому 

фашизмі, П.Порошенка – у тиску на 
Нацраду для ігнорування порушень 

з боку 5 каналу, маніпулятивній 
пропаганді, організації штучної 

«масовки» на зустрічах Порошенка тощо

Тезу повторювано у жовтні 2018 і в січні –
липні 2019 з різким піком у березні. 

Звинувачував П.Порошенка у тому, що він 
боїться спілкуватись з реальними 

громадянами, тому його охорона нападає на 
людей, що наближаються до нього, особливо 
на журналістів. Вважає, що на зустрічах у ролі 

громадян виступає найнята «масовка»

Теза згадувалась у вересні-
листопаді 2018 і січні 2019, 
але пік стався наприкінці 

березня – на початку квітня 
2019. Звинувачував 

П.Порошенка у брехні 
з питань свободи слова та 
економічного стану країни;  

в пустих обіцянках 
змінитись після 

переобрання; 
у провокуванні війни через 

придушення 
російськомовних

Теза найчастіше лунала в період з кінця 
листопада 2018 до січня 2019, 

поодинокі згадки були у лютому-квітні 
2019. Висміював зусилля щодо 

отримання Томоса про автокефалію як 
неважливу і непотрібну ініціативу, яку 
П.Порошенко вигадав виключно для 

піару.  Згадав про «віджим» майна 
УПЦ МП на користь афілійованих до 

П.Порошенка структур

2.11.2018 звинуватив у змові 
з братами Суркісами через 
Грановського. У лютому –
березні 2019 експлуатував 

тему розкрадань на 
Укроборонпромі. У травні –
червні побіжно згадував про 

бідність як наслідок 
виведення грошей 

П.Порошенком з країни під 
час його президентства

Звинувачував у тому, що коштовні 
державні заходи і закупівлі були 
спеціально влаштовані для піару 

Порошенка (27.09 – щодо передачі 
американських катерів, 11.11. – щодо 

поставок американського вугілля, 23.11 
– щодо прийняття бюджету з окремим 

президентським фондом для науковців, 
1.12 та 6.12 – щодо Бориспільського 

експресу, 6.04 – щодо організації 
змагань серед силовиків, 13.05 – щодо 

запуску Ужгородського аеропорту, 27.05 
– щодо закупок автобусів Богдан)

3.09 критикував 
присутність 

П.Порошенка на 
шкільних заходах, 

8.12 – зустріч із 
десантниками та інші 
виступи, 27-28.01 –
проведення з’їзду 

БПП, 12.03 – піар на 
питанні полонених 
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ТЕЗИ А.ШАРІЯ: В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
УВАГА ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗРОСЛА ПІСЛЯ ЙОГО ПЕРЕМОГИ, АЛЕ ЗНАЧНА ЧАСТКА ЗГАДУВАНЬ ЗАЛИШИЛИСЬ ПОБІЖНИМИ. ШАРІЙ 

НЕГАТИВНО ВИСЛОВЛЮЄТЬСЯ ЩОДО ОКРЕМИХ ДІЙ ПРЕЗИДЕНТА, АЛЕ ГОВОРИТИ ПРО ЦІЛЕСПРЯМОВАНУ КРИТИКУ НЕ ВИПАДАЄ
(Кількість згадувань)

Вперше сформулював тезу 
у випуску 31.12.18 про інтерв’ю 
Зеленського Гордону. 3.01.19 

підкреслив її у коментарі щодо реакції 
П.Порошенка на появу конкурента. 

Надалі побіжно згадував 14.01.19 та 
3.06.19 у випусках на сторонні теми

Мимохідь згадав 
у випусках 4.07.19 із 

критикою Порошенка 
і Вакарчука

14.05.19 схвально 
відгукнувся про  

піар-методи команди 
Зеленського, навів 

як приклад 
відеопетицію

10.06.19 цитував 
нібито антисемітські 

заяви В.Кличка й 
принагідно згадав, що 
Зеленський є євреєм

5.06.19 згадав про 
плагіат промови 

П.Порошенка – коментар 
містив критику дій 

команди Зеленського

Побіжно згадав про 
факт зникнення 
запису 4.06.18, 

стверджуючи, що сайт 
«Миротворець» 
афілійований із 

державними 
структурами

27.06 негативно відгукнувся 
про ініціативу партії 

Зеленського, проте основна 
частина статті була 
присвячена критиці 

діяльності В.Рабіновича

17.06.19 
стверджував про 

підвищення 
Марчука нібито за 

підтасовку 
аналізів – загалом 
критикував старі 
обличчя в новій 

команді

У блозі від 12.06.19 згадав про 
«сумнівних» кандидатів на 

мажоритарних округах від Слуги 
Народу, перш за все С.Іванова. 

Висловив впевненість, що Зеленський 
дослухається до народу і зніме їх з 

балотування

Випуск 29.04.19 сфокусований на 
постатях окремих членів команди -

Д.Монастирського, С.Бабака, 
В.Андрусіва, які нібито пов’язані з 

А.Геращенко та П.Порошенком

4.07.19 
розкритикував 

склад партії «Слуга 
Народа» й команди 

президента, 
коментуючи новину 
про зняття самого 

Шарія з виборів 
рішенням ЦВК

20.05.19 прокоментував 
звинувачення, 

захищаючи дружину 
Зеленського від закидів

Згадав як тезу  
Д.Тимчука у випуску 

20.06.19 з приводу його 
загибелі – підтримки 
або спростування не 

наводив



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

3
2

1 1 1 1 1 1 1

Тимошенко підписала 
кабальний газовий 

контракт

Тимошенко через 
беззубість команди 

програла вибори

Тимошенко 
займається 

махінаціями та 
маніпулюванням

Тимошенко вела 
підкуп виборців

Тимошенко, як арбітр 
на дебатах сумнівний 

вибір

Тимошенко має тупий 
електорат

Робить все, щоб її не 
вибрали

Тимошенко накручує 
підпісників у 

соціальних мережах

Тимошенко не зможе 
втримати ціну на газ

9

ТЕЗИ А.ШАРІЯ: Ю.ТИМОШЕНКО
НЕГАТИВНО НАСТАВЛЕНИЙ ЩОДО ТИМОШЕНКО, АЛЕ ЗАВЖДИ ЗГАДУВАВ ЇЇ ПОБІЖНО: У ФОКУСІ КРИТИКИ 

ВОНА БУЛА ЛИШЕ В ПООДИНОКИХ ВИПАДКАХ
(Кількість згадувань)

23.09.18 побіжно згадав у блозі з 
критикою Порошенка, 11.10.18 – у 

випуску щодо депутата БПП К. Усова, що 
раніше балотувався від Батьківщини, 

14.01.19 – у випуску щодо кандидатки у 
президенти Ю.Литвиненко, яка нібито є 
технічним кандидатом Порошенка. Всі 

згадки не були сфокусовані на особі 
Ю.Тимошенко та її діях

28.03.19 у випуску щодо 
контактів чинної влади із 

Медведчуком зауважив про 
фактичну відсутність виборчої 

кампанії ЮВТ. 2.04 окремий 
випуск присвятив критиці її 
слабкої кампанії, внаслідок 

чого у другий тур вийшов ПП

15.06.19 побіжно 
розкритикував 

Тимошенко у випуску 
з активною рекламою 

партії «Опозиційна 
платформа - За життя» 

6.12.18 згадав про 
звинувачення на адресу 
одного з членів штаба 
Тимошенко у підкупі 

виборців, натякаючи на 
тиск з боку П.Порошенка 

на конкурентів в контексті 
президентської кампанії 

04.04.19 в обговоренні 
перспективи дебатів зауважив, 

що Тимошенко є дивним 
вибором для Зеленського, але 

для цькування Порошенка 
пасують всі засоби

Окремий випуск 18.09.18 
щодо різноманітних 

журналістських 
маніпуляцій із 
електоратом 
Ю.Тимошенко

Побіжна згадка 31.10.18 у 
коментарі до своєї участі в 
ефірі «Ехо Москви» на тему 
пропаганди в російських і 

українських ЗМІ

У випуску 20.10.18 щодо 
підвищення ціни на газ 

критикував чинних і минулих 
політиків, зауваживши 
нездатність Тимошенко 

домовитись про зниження ціни, 
на відміну від проросійських 
політиків Опозиційного блоку

У випуску від 30.12.18 згадував 
про накрутки з боку Тимошенко 

и Порошенка, проте основна 
частина була присвячена критиці 

А.Гриценка та Ю.Бойка як 
технічного кандидата 

Порошенка і схвальним відгукам 
на адресу Вілкула і Рабіновича



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

2

1 1

Рабінович пропускав 
голосування у ВР

Рабінович багато 
говорить і мало робить

Рабінович вважає свій 
електорат тупим і 

неграмотним

2

1 1 1

Медведчук використовує 
свої  канали для 

просування політиків

Медведчук співпрацює з 
Порошенко

Під Медведчуком  102 
канал і платформа «За 

життя»

Медведчук кум Путіна

10

ТЕЗИ А.ШАРІЯ: В.МЕДВЕДЧУК ТА В.РАБІНОВИЧ

У випусках 16.06. та 27.06.19 
згадував про перехід А.Семенова з 

ТК Прямий на ТРК Україна, який 
входить до холдингу Ахметова, а 
також про купівлю Медведчуком 

ТК Зік для просування своїх 
кандидатур

У випуску 25.12.18 стверджував 
як доведений факт, що 

Медведчук і Бойко 
співпрацюють з П.Порошенком, 
і саме завдяки цьому відбувся 
розкол в Опозиційному блоці

28.03.19 у випуску з нагоди 
виграшу П.Порошенком суду 

в Британії стверджував, що канал 
112 належить людині 

В.Медведчука і що платформа 
«За Життя» була створена ним за 
домовленістю з П.Порошенком

2.10.18 в обговоренні 
розслідувань 

антиукраїнської діяльності 
ЗМІ та окремих журналістів 

побіжно процитував 
звинувачення інших 
політиків на адресу 

Медведчука, заявивши, що 
той насправді є кум Путіна і 

сумнівів в цьому немає 

5.10.18 згадав про відсутність 
Рабіновича у ВР під час 

ініціатив щодо блокування  
проросійських ЗМІ; випуск 

27.06.19 був адресно 
присвячений бездіяльності 

того на посаді депутата 

31.01.19 пройшовся із 
критикою щодо пустих 

обіцянок і висловлювань 
Рабіновича – проте 

випуск був присвячений 
переважно форуму 

П.Порошенка

13.06.2019 розкритикував 
партію Бойка-Рабіновича

за відсутність 
послідовної 

проросійської політики

МЕДВЕДЧУК ТА РАБІНОВИЧ ПІДДАВАЛИСЯ НЕЧАСТІЙ, АЛЕ СФОКУСОВАНІЙ КРИТИЦІ ЧЕРЕЗ ЇХНЮ КОНКУРЕНЦІЮ ІЗ ІНШИМ КРИЛОМ 
ОПОЗИЦІЙНОГО БЛОКУ. ПРИ ЦЬОМУ АКТИВНО ЕКСПЛУАТУВАЛАСЯ ТЕЗА ПРО ЇХНЮ СПІВПРАЦЮ З П.ПОРОШЕНКОМ

(Кількість згадувань)

112



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

1

Мураєв 
спонсорується 

російським 
олігархом

1 1 1

Ахметов дає гроші на 
предвиборчі кампанії

Ахметов розбагатів 
за часи правління 

Порошенка

Ахметов дурить 
народ

7

2
1 1 1

У Бойка таємна 
домовленість з 

Порошенко

Інтер піарить Бойка Бойко вважає свій 
електорат тумим і 

неграмотним

В супереч здоровому 
глузду рейтинги 
Бойка ростуть

У Бойка 
домовленість з 

кремлем

11

ТЕЗИ А.ШАРІЯ: Ю.БОЙКО, Є.МУРАЄВ ТА Р.АХМЕТОВ
У БЛОГАХ А.ШАРІЯ ПОРЯД ІЗ КРИТИКОЮ П.ПОРОШЕНКА ПЕРІОДИЧНО З’ЯВЛЯЛОСЬ ПРІЗВИЩЕ Ю.БОЙКА. БЛОГЕР, ЗОКРЕМА, 

СТВЕРДЖУВАВ, ЩО КРАЇНОЮ КЕРУЄ С.ЛЬОВОЧКІН ЧЕРЕЗ Ю.БОЙКА, ЯКОГО ПІАРИТЬ П.ПОРОШЕНКО
(Кількість згадувань)

Вперше теза згадується 10.11.18. Всі згадки були у 2018 
році, окрім однієї 28.03.19. Здебільшого А.Шарій згадує 

Ю.Бойка у ланцюжку з С.Льовочкіним та П.Порошенком. 
Зв’язок із П.Порошенком він ілюструє появою Ю.Бойка

на каналах експрезидента

16.12 та 29.12 блогер зазначив, 
що С.Льовочкін через свій канал 

просуває Ю.Бойка

13.06 А.Шарій зазначив, 
що Ю.Бойко із 

Р.Рабіновичем можуть 
казати та робити все, що 
захочуть, електорат буде 

їм вірити. Критикує 
позиції їхньої політсили 

та їхніх заяв

29.03.19 блогер
прокоментував 

візит Ю.Бойка та 
В.Медведчука

до РФ

25.09.18 
А.Шарій

присвятив 
відео 

Є.Мураєву та 
думкам про те, 

хто за ним 
стоїть

10.06 блогер проаналізував виступ 
Ю.Тимошенко та представників її 
партії, вставив фрагмент з відео 

О.Шарій, де дівчина-гість сказала 
блогерці по відеозв’язку, що молодого 

кандидата в нардепи від ВО 
«Батьківщина» профінансував 

Р.Ахметов

У блозі від 
13.06 А.Шарій
зазначив, що 

олігарх ще 
більше розбагатів 
коштом платіжок 

українців

30.05 блогер
згадав олігарха 

у контексті 
земельних 
махінацій з 
нардепом 

А.Деркачем

31.01.19 А.Шарій розкритикував 
Ю.Бойко та В.Рабіновича і 

прокоментував свіжі рейтинги



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

1 1

Коломойський хоче обікрасти 
Україну

Коломойський замовляє 
розповсюдження фейків

2

1 1

Ткаченко відповідальний за 
розпалювання пропаганди в 

ЗМІ

Ткаченко -неадекватний 
член команди Зеленського

Ткаченко накручує лайки в 
соцмережах

12

ТЕЗИ А.ШАРІЯ: І.КОЛОМОЙСЬКИЙ ТА О.ТКАЧЕНКО 
ПООДИНОКІ ЗГАДКИ ПРО І.КОЛОМОЙСЬКОГО БУЛИ ПОБІЖНИМИ Й ВИПАДКОВИМИ, А ОТ ПОСТАТЬ О.ТКАЧЕНКА У СКЛАДІ ПАРТІЇ 
«СЛУГА НАРОДУ» ОБУРИЛА ШАРІЯ – ДЕКІЛЬКА ПОВІДОМЛЕНЬ МІСТИЛИ ІНТЕНСИВНУ КРИТИКУ ЯК ПОЛІТИКА, ТАК І ЙОГО ПАРТІЇ

(Кількість згадувань)

12.06.19 наводив як тезу 
опонентів Зеленського на 

виборах, критикуючи тих за 
беззмістовність і 
маніпулятивність
висловлювань –

повідомлення можна 
інтерпретувати як непряму 

підтримку Зеленського

16.06 мимохідь згадав 
про піар-замовлення 
з боку Ахметова або 

Коломойського в 
обговоренні 

електоральних 
перспектив власної 

політичної сили

10.06.19 детально обговорював список 
Слуги Народу, 16.06.19 побіжно згадав у 
блозі з приводу публічних звинувачень 

співачки Марув в антиукраїнських 
настроях – в обох випадках акцентовано 
негативно висловився про кандидатуру 

Ткаченка як пропагандиста, що розпалює 
русофобію

4.07 знов побіжно згадав про 
наявність Ткаченка у списках 
Слуги Народу, стверджуючи, 
що той є неадекватним через  
критичні висловлювання того 

на адресу самого Шарія

7.07.19 знов розкритикував 
наявність Ткаченка у складі партії 

Зеленського, зауваживши, що 
динаміка популярності того у 

соцмережах виглядає підозрілою і 
свідчить про штучне накручування  

лайків

«Коломойський хоче
обікрасти Україну» – це

маніпуляція



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

1 1 1

Аваков видавав ліцензії 
організаціям де на роботу 

приймають злочинців

Аваков провалив реформу 
поліції

Аваков за сумнівні заслуги 
роздає табельну зброю

1 1 1 1

Яценюк з НФ аутсайдери 
виборів

Яценюк винний в побитті 
людей на майдані 

До Яценюка мають бути 
питання в правоохоронних 

органів

Яценюк бреше

13

ТЕЗИ А.ШАРІЯ: А.ЯЦЕНЮК ТА А.АВАКОВ 
А.ЯЦЕНЮК ОТРИМАВ ЧАСТКУ НЕГАТИВУ ЯК ПРЕДСТАВНИК «СТАРОЇ ВЛАДИ», ЩО НЕ БАЖАЄ ЙТИ У МИНУЛЕ. ЗВИНУВАЧЕННЯ НА 
АДРЕСУ А.АВАКОВА СТОСУВАЛИСЬ ЛИШЕ РЕФОРМИ МВД І БУЛИ ДОВОЛІ ОБЕРЕЖНИМИ. ОБОХ ШАРІЙ ЗГАДУВАВ ПРИНАГІДНО

(Кількість згадувань)

26.04.19 у випуску з нагоди 
обговорення  дострокових 

виборів до Ради зауважив, що 
НФ чинить їм опір, бо не має 

рейтингу

15.06 у випуску, 
присвяченому партії 
«За Життя», побіжно 

звинуватив Яценюка у 
провокуванні колишньої 

влади до насилля на 
Майдані

14.04.19 критикував Народний 
Фронт і особисто Яценюка за 

спроби опиратися достроковим 
виборам, стверджуючи, що 

причиною є небажання Яценюка 
втрачати недоторканість перед 

правоохоронними органами

3.11.18 побіжно 
звинуватив того у брехні 

щодо необхідності 
кредитів МВФ, проте 
головна критика була 

спрямована проти 
П.Порошенка

10.06.19 заявив про присутність у 
муніципальній варті Києва людей із 
кримінальним минулим, згадавши 

про Авакова, чиє міністерство 
видало ліцензію Варті

У випуску 18.03.19 побіжно 
згадав про провал реформи, 
критикуючи розслідування 

5 каналу стосовно Нацдружин, 
що влаштовували акції проти 

П.Порошенка

24.04 побіжно згадав про Авакова
у питанні нагородної зброї, що 

нібито була отримана по протекції 
М.Романяка, якого А.Шарій 

називав людиною П.Порошенка



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

14

ТЕЗИ А.ШАРІЯ: І.СМЕШКО ТА А.ГРИЦЕНКО
І.СМЕШКО ЗДОБУВСЯ НА ДВА СФОКУСОВАНІ ВИПУСКИ БЛОГУ – ОБИДВА ВІДЗНАЧИЛИСЬ АКТИВНОЮ ЕМОЦІЙНОЮ КРИТИКОЮ З 

БОКУ ШАРІЯ. А.ГРИЦЕНКО ТАКОЖ НЕ ХОДИВ СЕРЕД ФАВОРИТІВ БЛОГЕРА, ПРОТЕ ЙОГО ЗГАДУВАНО ПОБІЖНО В КОНТЕКСТІ 
ТРАДИЦІЙНОГО ДЛЯ ШАРІЯ НЕГАТИВУ ВІДНОСНО ПОРОШЕНКА

(Кількість згадувань)

17.06.19 у випуску, присвяченому 
партії Смешка, стверджував про 
наявність там великої кількості 
колишніх депутатів від БПП та 

Самопомочі, зокрема, 
бізнесменів А.Домбровського та 
Ю.Косюка, що нібито отримували 

незаконні дотації і тепер 
бажають сховатись від 
переслідувань, купивши 

місця в ВР

21.06.19 коментував 
публічний конфлікт 

І.Смешка з М.Добкіним –
переважала абстрактна 
критика Смешка, який 

нібито не є бойовим 
генералом, а є кабінетним 
воїном і не має досвіду у 
політичній боротьбі, на 

відміну від Добкіна

У випуску 20.10.18 
з нагоди підвищення цін 

на газ розкритикував 
обіцянки політиків –

зокрема, А.Гриценка –
щодо зниження ціни, 

стверджуючи, що 
домовитись про це 

можуть тільки 
проросійські політики

У випуску 19.11.18 згадав 
тезу П.Порошенка як 

приклад брехні та 
поливання брудом 
опонентів на його 

телеканалі. Власних 
коментарів щодо 

звинувачень на адресу 
Гриценка не наводив

11.01.19 знов навів як 
приклад Порошенка, 
стверджуючи, що той 

будує кампанію на 
звинуваченнях 

попередників. Також 
зауважив, що кампанія 

Гриценка йде дуже мляво 
і той не має шансів стати 

президентом

1 1

Смешко продає місця в своїй партії Смешко не орієнтується в політиці

1 1 1

Гриценко не зможе втримати 
ціну на газ

Гриценко розпродував зброю Гриценко обкрадав армію



МЕДІА-
ПОРТРЕТ
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ВИСНОВКИ
ГОЛОВНИЙ ОБ’ЄКТ КРИТИКИ – П.ПОРОШЕНКО 
Колишній президент П.Порошенко перебував у центрі уваги більшості 
випусків відеоблогу А.Шарія у звітний період. Ставлення блогера до 
П.Порошенка неприховано негативне. Буквально кожне згадування 
мало критичний характер. При цьому блогер не цурався маніпуляцій, 
пересмикувань, підміни понять та інших логічних і риторичних прийомів, 
які дозволяли йому з позірною легкістю покладати на експрезидента
відповідальність за все, що йому до вподоби. 

Будь-які ефективні дії П.Порошенка інтерпретувалися А.Шарієм як такі, 
що мають на меті винятково особистий піар. Чи то боротьба за томос, 
чи то запуск експресу в Бориспіль – все це, з точки зору блогера, було 
спрямовано не на розвиток держави чи окремих її елементів, а на 
створення образу політика. 

Решта політиків, що увійшли до дослідження, згадувалися А.Шарієм
побіжно й принагідно. Лише декому з них він інколи присвячував окремі 
випуски блогів. Тональність щодо більшості з них – нейтральна або 
негативна (помірковано або явно). 

В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЗГАДУВАВСЯ НЕЙТРАЛЬНО, АЛЕ 
ОКРЕМІ ЧЛЕНИ ЗЕ-КОМАНДИ ЗАЗНАВАЛИ КРИТИКИ
В.Зеленський не став винятком за частотою згадувань. До його обрання 
А.Шарій говорив про нього дуже рідко. Після перемоги на виборах 
згадування почастішали, але все одно залишалися доволі рідкими й, як 
не дивно, надалі поступалися за частотою П.Порошенку. 

Ставлення А.Шарія до В.Зеленського можна назвати амбівалентним. В 
окремих питаннях він його помірковано критикував, але в інших –
підтримував, схвалював чи виправдовував. 

Разом із тим, окремі члени команди президента зазнали істотної 
критики. Він викривав старі обличчя в його виборчому списку. Зокрема, 
негативно відгукувався щодо О.Ткаченка. При цьому І.Коломойський
так само спеціального його не цікавив і згадувався принагідно.  

МЕДІА-
АНАЛІТИКА

НЕГАТИВНЕ СТАВЛЕННЯ ДО БОЙКА ТА МЕДВЕДЧУКА
Хоча на загал А.Шарія треба вважати проросійським блогером, це 
автоматично не означало прихильного ставлення до всіх проросійських 
політиків. Так, блогер негативно ставився до Ю.Бойка та В.Медведчука
й безапеляційно вказував на існування їхнього зв’язку з П.Порошенком. 

Поодинокі й випадкові згадки Є.Мураєва, Р.Ахметова, В.Рабіновіча так 
само мали помірно негативний контекст. 

МІНІМАЛЬНА ЦІКАВІСТЬ ТИМОШЕНКО І ГРИЦЕНКОМ
Ні Ю.Тимошенко, ані А.Гриценко не викликали великого зацікавлення в 
А.Шарія. В цілому лідерку Батьківщини у звітний період він згадував на 
рівні з Зеленським, але здебільшого в контексті виборчої кампанії; після 
поразки на виборах її згадування практично зникли. Ставлення до неї 
виражено негативне як до старого обличчя й частини системи. 

Ще менше уваги блогер приділяв А.Гриценкові, хоча поодинокі 
згадування мали радше нейтральний характер. Гриценко був нецікавий 
А.Шарієві як політик, що не мав шансів перемогти. 

До слова, жодного інтересу в нього не викликав й І.Смешко, два 
згадування якого були яскраво негативними. 


