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МЕТОДИКА

Для здійснення дослідження сформовано вибірку  
повідомлень у медіа та постів у соціальній 
мережі Facebook. 

Вибірка медіа містить всі згадування поняття 
«соросята» в Інтернет-ЗМІ, друкованій пресі, на 
телебаченні й радіо за період з 1 січня 2016 року 
до 19 січня 2020 року. Загалом за цей період було 
виявлено 1438 повідомлень, на основі яких 
сформовано динаміку згадувань поняття в медіа 
(слайди 3-5). 

Із вказаної повної вибірки випадковим чином 
обрано чверть повідомлень, які опрацьовано з 

метою виявлення ключових інфоприводів, 
меседжів та спікерів (слайди 6-8). В цілому 
виявлено 300 повідомлень, які містили змістовні 
твердження з використанням поняття.

Вибірка соціальних мереж містить всі пости, 
опубліковані в українському сегменті Facebook у 
період з 18 січня 2019 року до 19 січня 2029 року. 
На цій основі сформовано динаміку згадувань у 
соціальній мережі (слайд 9). Крім того, 
опрацьовано 1% постів (загалом 394 пости), на 
основі яких виявлено основні меседжі та 
контексти вживання поняття «соросята». 
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ДИНАМІКА ЗГАДУВАНЬ «СОРОСЯТ» У МЕДІА
ТЕРМІН ОБМЕЖЕНО ВИКОРИСТОВУВАВСЯ ДЛЯ ВУЗЬКОЇ КАТЕГОРІЇ ПОЛІТИКІВ, АЛЕ З ПЕРЕМОГОЮ ЗЕЛЕНСЬКОГО 

ПРОРОСІЙСЬКІ ВИДАННЯ ВЗЯЛИ ЙОГО НА ОЗБРОЄННЯ ЯК БАЗОВИЙ СИМВОЛ НАРАТИВУ
(Кількість повідомлень у ЗМІ 

за період 01.01.2016 – 19.01.2020)

Активна критика 
земельної реформи 

й прогнози про 
головні події на 

2020 рік; поширення 
меседжу, що люди 
Д.Сороса захопили 

владу в Україні

ЗМІ поширювали 
інформацію про 

чвари у «Слузі 
народу» й 

розподілення її 
членів між різними 

групами впливу, 
зокрема, Д.Сороса; 

розпочалася 
критика земельної 

реформи й 
матеріали про те, 

що «соросята»
виконують 

настанови для 
відкриття ринку 

землі

Медіа писали про загострення 
протистояння між групами впливу 
І.Коломойського і В.Зеленського. 

Прогнозували зближення 
В.Зеленського з «соросятами» у владі

Критика О.Гончарука 
після появи плівок з його 

кабінету; коментарі 
експертів про можливу 

відставку «соросят»
з Кабміну

Матеріал видання «Страна» про план Ю.Тимошенко на президентські 
вибори. Зокрема, видання припустило, що Ю.Тимошенко розглядає як 
один із варіантів так званий «угорський сценарій». Він полягає у тому, 

щоб взяти за основу тезу про неприйнятність «зовнішнього
управління» для України, а також розпочати сильний «наїзд» на 

«глобалістів» і особисто Д.Сороса із його «соросятами»

Нерозбірливі у прихильності (Банкомет) та 
проросійські видання (Безцензор.инфо) опублікували 

статті «Зеленского взяли в оброт соросята», «От 
ЗЕкоманды сильно завоняло соросятиной и 

Пинчуком». Тези підхопили інші подібні видання

В 2016-17 роках термін «соросята» 
вкрай рідко вживався в «зливних 

бачках» проросійського штибу.
Так, в 2016 році «соросятами» зрідка 

іменувалися окремі депутати в складі
БПП – передусім Лещенко і Найєм, а 

також «грантоїдські» громадські 
організації; 

В 2017 році сайтом «соросят-
викривачів» названо проєкт StopFake; 

крім того, в матеріалі про 
першотравневу демонстрацію 

зазначено, що від купи червоних 
прапорів в центрі Києва «рвалися 

пукани соросят» 
(без уточненя, хто це)
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Згадування у медіа, що працюють для різних сегментів
аудиторії

(Кількість повідомлень у ЗМІ за період 01.01.2016 – 19.01.2020)

Увага медіа різної політичної прихильності
(Кількість повідомлень у ЗМІ за період 01.01.2016 – 19.01.2020)

Канали поширення поняття «соросята»: Насправді (138 повідомлень), Безцензор.инфо (88), Страна (75), Новостной фронт (74), Народный Корреспондент (47), NovostiUA.org (41),
News24UA (36), Економічна правда (33), Экономика от Пророка (30), Корреспондент, Антимайдан (по 28), SMI.today (26), NewsMir (25), NewsOne (18), Replyua, УкрРудПром (по 17),
ua.utro.news, P-kontrol.in.ua (по 16), New-times.in.ua, Цензор.нет, Голос.ua, Politica.com.ua (по 15), From-UA, Svegaya.in.ua, Dsnews, Версии, Банкомёт (по 14), Ukranews, Українська
правда (по 13), Антикор, Наша газета, kp.crimea.ua, Ukranews.life, Abzac.in.ua (по 12), Вести, УНИАН (по 11), Fin.Org.UA, UAInfo, U-News (по 10), Детектор Медіа (9), 112.ua, Vse.Media
(по 8), 123ru.net, Інститут Трансформації Суспільства (по 7), ГЛАВК.info, Политнавигатор, Новое время (по 6), 1K, ОРД, (по 5), Компромат1, Shafaqna.com, Vector News, (по 4),
Bigmir)net, Экономика, DailyUA, Главком, Високий Замок (по 3), Gazeta.ua, КП в Украине, Деловая столица, Багнет, 112, Новости N, 24 канал, КиевВласть, Гордон (по 2), E-News,
Аргумент, 24news.com.ua, Український тиждень, Минфин, РБК-Украина, Вечерние Вести, Диалог.UA, UA:Перший, УКРИНФОРМ, Прямий, Комсомольская Правда в Украине, Фокус,
Depo, ТК ZIK, BBC Україна, ТК 5 канал, Українські Національні Новини (по 1).

КАНАЛИ ПОШИРЕННЯ ПОНЯТТЯ «СОРОСЯТА» В МЕДІА
ОСНОВНИМИ КАНАЛАМИ ПОШИРЕННЯ ПОНЯТТЯ СТАЛИ ПРОРОСІЙСЬКІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ, 

А ТАКОЖ ВИДАННЯ ЗІ СЛАБКОЮ РЕПУТАЦІЄЮ, НАЦІЛЕНІ НА КРИТИКУ США ТА ВЛАДИ В УКРАЇНІ  
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ДИНАМІКА ЗГАДУВАНЬ «СОРОСЯТ» В ЗМІ РІЗНОЇ ПРИХИЛЬНОСТІ
НАРАТИВ ПРО «СОРОСЯТ» АКТИВНО НАСАДЖУВАВСЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ, ПОЧИНАЮЧИ З ТРАВНЯ 2019 РОКУ. 
ПОПЕРВАХ ЙОГО РОЗГАНЯЛИ ВИНЯТКОВО ПРОРОСІЙСЬКІ ТА СЛАБКІ ДЖЕРЕЛА БЕЗ РЕПУТАЦІЇ, АЛЕ МІРОЮ ПОШИРЕННЯ ПОНЯТТЯ УВАГУ 

НА НЬОГО ЗВЕРНУЛИ Й ЯКІСНІ МЕДІА
(Кількість повідомлень у ЗМІ 

за період 01.01.2016 – 19.01.2020)

Активна критика проросійськими виданнями залежності 
української влади й її роботу  на Д.Сороса;

Просування цих меседжів у ЗМІ з нерозбірливою 
прихильністю;

Умовно об’єктивні медіа аналізують провали влади, 
зокрема, як впливають на рейтинг В.Зеленського 

коментарі його команди про «соросят» у владі  

Збільшення
частки уваги 
умовно 
об’єктивних 
медіа і ЗМІ різної 
політичної 
належності через 
появу плівок 
О.Гончарука й 
фокусуванні 
уваги на 
«соросятах» у 
владі, які, за 
словами 
прем’єра, нібито 
знищили 
економікуПроросійські медіа активно 

критикували опонентів 
В.Зеленського, зокрема, 

П.Порошенка, називаючи 
попередню владу «соросятами»;

ЗМІ з нерозбірливою 
прихильністю започаткували

меседж, що В.Зеленського
також беруть «в оборот»
американці й «соросята»

Ініціатором наративу став 
матеріал проросійського 

видання “Страна” про 
Ю.Тимошенко, яка нібито 

приміряла на себе образ борця з 
впливом Сороса. Тезу підхопили 

низькорейтингові медіа з 
нерозбірливою прихильністю

Найактивніша робота проросійських ЗМІ з 
тезами про захоплення влади й майбутні 

катастрофи у 2020 році в українській політиці 
з просуванням тез у низькорейтингових 

медіа; залучення різноманітних експертів, які 
прогнозують політичну кризу в Україні й 

критикують владу «соросят»

Початок потужної критики 
проросійськими виданнями 

В.Зеленського і його команди; 
нарощування наративу про 

«соросят при владі»
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ДИНАМІКА ПОШУКУ ТЕРМІНУ «СОРОСЯТА» У GOOGLE

ПІКИ В ДИНАМІЦІ ПОШУКОВИХ ЗАПИТІВ В СЕРЕДНЬОМУ НА МІСЯЦЬ ВІДСТАЮТЬ ВІД ЗГАДУВАНЬ ЦЬОГО ТЕРМІНУ В 
МЕДІА. ІНТЕРЕС ДО ПОНЯТТЯ НЕ ОДНОДЕННИЙ, ВОНО ҐРУНТОВНО ВКОРІНЮЄТЬСЯ У СВІДОМІСТЬ ГРОМАДЯН

(Нормована до 100% інтенсивність викристання пошукового тренду, за даними Google Trends)
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КЛЮЧОВІ ІНФОПРИВОДИ ЩОДО «СОРОСЯТ» У МЕДІА
КРІМ «ПЛІВОК ГОНЧАРУКА», НА ЯКИХ ПРЕМ’ЄР САМ ОЗВУЧИВ ПОШИРЮВАНЕ ЩОДО ЙОГО УРЯДУ ПОНЯТТЯ «СОРОСЯТА», НАЙЧАСТІШЕ ВОНО 

ВЖИВАЛОСЯ В МЕДІА ЯК ЧАСТИНА ПРОРОСІЙСЬКОГО НАРАТИВУ З ПОЯСНЕННЯМ РІЗНИХ ПОТОЧНИХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ
(Кількість повідомлень у вибірці медіа; вибірка містить 25% від усіх повідомлень, в яких згадувалося поняття «соросята» за період 01.01.16 – 19.01.2020)

На оприлюднених 16.01 аудіозаписах прем’єрміністр 
України О.Гончарук під час наради з представниками 

уряду і НБУ міркував, як запобігти враженню, яке 
може скластися в президента, що «реформатори-

соросята» нібито «ухайдохали» економіку (КП в 
Украине, Цензор, 112, Страна, НВ)

Проросійські видання у своїх 
матеріалах намагалися 

отримати відповідь, хто ж все-
таки керує Україною, 
розбираючи кадрові 
призначення за їхнім 

професійним чи політичним 
минулим. Найбільш 

«соросятським» місцем 
називали «Укроборонпром» і 

«Укрінмаш» (Страна, NewsOne, 
Dsnews)

Політичні опоненти 
В.Зеленського критикували його 
правління за сумнівну кадрову 

політику й порівнювали з 
П.Порошенком за схожість у 

зовнішній політиці (Полтавська 
думка, Корреспондент, Страна, 

ЕП, NewsOne)

Критики земельної 
реформи з трибуни ВР 

називали відкриття ринку 
землі величезним 

обманом «грантоїдів і 
соросят»

(Вісті Рівненщини, 
Гордон, ЕП, NewsOne)

Деякі медіа після 
оприлюднення плівок 

Гончарука писали про його 
ймовірну відставку й 
розбиралися, як може 

змінитися уряд «соросят»
(Безцензор.инфо, 

News24UA, NewsMir)

Основним меседжем 
став поділ нового 

бюджету України на 
2020 рік між різними 

групами впливу, 
зокрема, між 

«соросятами Пінчука», 
Аваковим і 

Коломойським (Цензор, 
Безцензор.инфо)

Проросійські, опозиційні до 
В.Зеленського, медіа без репутації 

писали про те, що президент полетів 
до Парижа з «порохоботським

порядком денним», натякаючи, що 
В.Зеленський піддався на умови 

«червоних ліній», накреслених 
«соросятами» (Страна, 62.ua, 0642.ua)

Головним меседжем 
став пост блогера 

А.Ходзи про те, що на 
мітинг в Каховці 04.01 
вийшли звичайні люди, 

а не «порохоботи» чи 
«соросята» (Dsnews, 

Экономика от 
Пророка)

Медіа без репутації 
пишуть матеріали про 
те, як світ недооцінив 
вплив фонду Сороса й 
до чого це призвело 
(Новостной фронт,

Антимайдан)

ЗМІ аналізували головні 
майбутні події в світі й 

дійшли висновку, що на 
президентських 

виборах у США «за» 
Д.Байдена будуть усі 
українські «соросята» 
на чолі з О.Гончаруком 
(Новости N, Новостной 

фронт)
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представників 

кабміну та влади –
«соросята»

"Соросята ухайдокали 
економіку" (прямі 

цитати з плівок 
Гончарука)

«Соросята» 
контролюють 

політичні дії в Україні

Дії «соросят» 
спричинили 

енономічний спад та 
"гублять" населення

Олігархи воюють з 
«соросятами»

«Соросята» 
просувають продаж 

землі

«Соросята» 
«розводять» 

Зеленського, він має 
з ними розібратися

Гончарук -
представник Сороса

«Соросята» 
продовжують 

займати керівні 
посади
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КЛЮЧОВІ МЕСЕДЖІ ЩОДО «СОРОСЯТ» У МЕДІА
УРЯДОВИХ «СОРОСЯТ» ЗВИНУВАЧУВАЛИ ЯК У ЦІЛЕСПРЯМОВАНОМУ РОЗГРАБУВАННІ ДЕРЖАВИ, ТАК І В 

НЕКОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКА ПРИЗВЕЛА ДО ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
(Кількість повторення вказаних меседжів у вибірці медіа; вибірка містить 25% від усіх повідомлень, в яких згадувалося поняття «соросята» за період 01.01.16 – 19.01.2020)

Теза почала з’являтись з літа 2019 щодо команди 
В.Зеленського і партії С.Вакарчука. З осені 2019 

згадувалась частіше через обговорення конфліктів 
в партії «Слуга Народу», термін мав менше 

негативних конотацій. З грудня 2019 згадувалась 
на хвилі звинувачень у економічному провалі. Різка 

критика звучала у проросійських ЗМІ і «зливних 
бачках» , автори найодіозніших статей – С.Лямець, 

О.Зубченко, В.Степанюк, О.Кочетков

Найактивніше просував у своїх статтях 
С.Лямець, звинувачуючи В.Зеленського у 
надмірному впливі «соросят» на політику. 

Д.Раїмов, навпаки, заявляв про вплив 
«соросят і супрунят» на МОЗ, проти яких нова 

команда вела війну. Теза систематично 
з’являлась як конспірологічне пояснення 

політичних рішень у «жовтих» і радикально 
проросійських ЗМІ

Поширювалась 15-18.01 на хвилі 
«плівкового скандалу». Більшість 

ЗМІ навело повну цитату 
О.Гончарука, де він апелює до 

чуток про «соросят» у ВР, проте 
яскрава фраза фігурувала у 

багатьох заголовках. Підхопили 
здебільшого проросійські ЗМІ без 

власної аудиторії, «якісні» 
звертали менше уваги на тезу

З літа 2019 теза звучала в 
якості песимістичних 

прогнозів, з грудня 2019 
«соросят» в Уряді 

звинувачують у бюджетній 
кризі і розграбуванні 
держави (виключно 

проросійські ЗМІ)

Систематично виникала а контексті боротьби 
між групою І.Коломойського і реформаторами-

«соросятами» в оточенні президента. Перші 
повідомлення з весни 2019, сплески восени 
2019 ініційовані демаршем І.Коломойського

проти Т.Милованова та скандалами у ВР. В січні 
з’явилась на хвилі «плівкового скандалу». 

Поширюють дрібні проросійські ЗМІ і «зливні 
бачки», найвагоміший – портал Страна

Різка маніпулятивна критика в
листопаді-грудні 2019 в період 

загострення дискусій щодо 
закону; ЗМІ без репутації 

звинувачували «соросят» в 
уряді у розпродаванні землі за 

безцінь. Втім, найвагоміші 
джерела наводили тезу в 

іронічному або нейтральному 
контексті (Гордон, ЕП, Вісті 

Рівненщини (Ровно))

Починає з’являтись у жовтні на хвилі 
конфлікту Коломойського і «соросят» 

(статті К.Книріка, О.Зубченка). 
Наприкінці листопада у ЗМІ без 

репутації розганяється теза «Гончарук 
підставив Зеленського» у зв’язку з 

нарадою в ОП щодо тарифів. Надалі 
згадують проросійські ЗМІ, зокрема в 

контексті призначення О.Требушної

Інформатака на 
початку серпня на 
хвилі обговорення 

кандидатури 
прем’єра; надалі 

виникає у листопаді-
січні на хвилі 

критики економічної 
політики Уряду. 

Поширювалась у 
«зливних бачках»

Згадки про 
посадовців та 
політиків, які 
працювали за 

часів 
П.Порошенка та 
обійняли посади 
за нової влади 
(М.Нефьодов, 

С.Лещенко, 
М.Найєм та ін.). 

Поширювали 
проросійські ЗМІ 

(найвагоміші  -
Кореспондент та 

Страна)
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СПІКЕРИ, ЦИТОВАНІ В МЕДІА
НЕЧАСТЕ ВЖИВАННЯ ПОНЯТТЯ «СОРОСЯТА» БУДЬ-ЯКИМИ СПІКЕРАМИ (ЯК ПОЛІТИКАМИ, ТАК І ЕКСПЕРТАМИ) ЗАСВІДЧУЄ 
ЙОГО НАВ’ЯЗАНИЙ ХАРАКТЕР. ПОКАЗОВО, ЩО ОСНОВНИМ СПІКЕРОМ (НЕ РАХУЮЧИ О.ГОНЧАРУКА) СТАВ ПОВ’ЯЗАНИЙ З 

І.КОЛОМОЙСЬКИМ О.ДУБІНСЬКИЙ
(Кількість повідомлень у вибірці медіа; вибірка містить 25% від усіх повідомлень, в яких згадувалося поняття «соросята» за період 01.01.16 – 19.01.2020)

На другій частині запису 
плівок з кабінету 

О.Гончарука співрозмовники 
обговорюють зниження 

економічного зростання і те, 
що з цим робити. Зазначив, 

що уряд називають
«соросятами». Міркував, як 
зняти враження, що вони 
«ухайдокали економіку» 

(Цензор, 112, Страна)

Називав отриманий 
М.Нефьодовим софт від 
Литви подарунком для 

«соросят»; назвав 
«помстою соросят» 

розслідування Бігус.info
про його 24 квартири й 17 
авто (УНИАН, Ukranews,

SMI.today)

В інтерв’ю виданням 
“Страна” і “Вести” 

заявив, що протягом 
двох місяців тримав 

фронт проти 
“супрунят” і ”соросят”
й переміг їх (Вести, P-

kontrol)

Заявляв, що “соросята”
женуть В.Зеленського 
відкрити ринок землі; 
переконаний, що все 
погано закінчиться, 

якщо гарант не 
переможе “соросят” і 
активістів до весни 

(NewsOne)

Перед нормандською 
зустріччю називав Кабмін

О.Гончарука “соросятами, які 
служили американським 

демократам”; заявляв, що 
“соросята” є в усіх 

парламентських фракціях під 
заступництвом В.Пінчука 

(Правдоруб, Народный 
Корреспондент)

35 32

8 2 2 2

О.Гончарук, прем'єрміністр С.Лямець, блогер О.Дубінський, нардеп Д.Раімов, ексрадник 
З.Скалецької

Є.Червоненко, ексміністр 
Мінтрансзв'язку

О.Бондаренко, політолог

Активно критикував уряд,
використовуючи термін 

«соросята». Став одним з 
перших, хто почав 

легітимізацію цього 
поняття в якісних медіа, 
зокрема, УП. Також його 

дописи поширювали 
Кореспондент, Ukranews

тощо
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ДИНАМІКА ЗГАДУВАНЬ «СОРОСЯТ» У FACEBOOK
ГАРЯЧІ БАТАЛІЇ ДОВКОЛА РИНКУ ЗЕМЛІ У ЛИСТОПАДІ-ГРУДНІ СПРИЧИНИЛИ ГОЛОВНУ ХВИЛЮ КРИТИКИ «СОРОСЯТ». ПАРАЛЕЛЬНО 

НАБУЛА ПОПУЛЯРНОСТІ ТЕЗА ЩОДО ЇХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІДСУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
(Кількість згадувань у мережі Facebook за період 18.01.19 – 19.01.2020)

Дискусії щодо зменшення впливу 
І.Коломойського на В.Зеленського і 

збільшення впливу «соросят»;
Звинувачення «соросят і  супрунят» 

в МОЗ у протидії команді 
Зеленського;

Звинувачення «соросят» і 
євроінтеграторів у падінні 

суспільної моралі

Звинувачення «соросят» у 
цілеспрямованому нищенні 

держави;
Критика ринку землі і Трудового 
кодексу, звинувачення у спробах

«соросят» окупувати МОЗ;
Поширення цитат Гончарука щодо

«соросят» на хвилі «плівкового
скандалу»

Критика ринку землі і проєкту Трудового 
кодексу (багато репостів допису М.Чаплиги);

Заклики до В.Зеленського позбутись 
«соросят», які нищать населення України на 

користь США шляхом підвищення тарифів;
Закиди, що Зеленський – проєкт Сороса;

Звинувачення «соросят» при владі у 
співчутті групі Порошенка;

Звинувачененя у намірах знищити
традиційні сімейні цінності;

Соросят пов’язували з Демпартією США і 
звинувачували у погіршенні відносин з 

адміністрацією Трампа;
Згадки про велику зарплату «соросят», 

зокрема, колишніх «єврооптимістів».

Критика призначень на посади 
колишніх депутатів БПП - членів 

групи «єврооптимісти»;
Дописи щодо нібито атаки 

«соросят» на О.Дубінського після 
публікації розслідування 
«мама любит скорость»;

Критика наміру «соросят» 
відкрити ринок землі

Критика Гончарука як 
ставленника США (Сороса);

Звинувачення у намірі продати землю 
іноземцям за безцінь;

Звинувачення у продовженні
командою Зеленського

«антисоціальної» політики
Порошенка.

Обговорення наявності 
«соросят» -

ставлеників США у 
команді Зеленського
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Значна частина 
представників 

кабміну та влади –
«соросята»

Дії «соросят» 
спричиняют 

енономічний спад та 
"гублять" населення

«Соросята» 
просувають продаж 

землі

Українці виступають 
проти "соросят"

"Соросята" діють 
проти інтересів 

українців

«Соросята» 
«розводять» 

Зеленського, він має з 
ними розібратися

«Соросята» 
контролюють 

політичні дії в Україні

«Соросята» 
дискредитують своїх 

опонентів

Гончарук -
представник Сороса
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КЛЮЧОВІ МЕСЕДЖІ ЩОДО «СОРОСЯТ» У FACEBOOK
КОРИСТУВАЧІ СОЦМЕРЕЖІ БУЛИ БІЛЬШ СХИЛЬНІ ДО КОНСПІРОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ ЩОДО ЗОВНІШНЬОГО УПРАВЛІННЯ З 

БОКУ США, ЯКЕ «СОРОСЯТА» НІБИТО РЕАЛІЗУЮТЬ ВСУПЕРЕЧ ІНТЕРЕСАМ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН
(Кількість повторення вказаних меседжів у вибірці постів у мережі Facebook; вибірка містить 1% від усіх постів, в яких згадувалося поняття «соросята» за період 18.01.19 – 19.01.2020)

З’явилась ще навесні 
стосовно У.Супрун, проте 
найбільшого поширення 

набула у листопаді-грудні. 
Супроводжувалась 

звинуваченнями  
В.Зеленського у 

розставлянні «соросят» на 
ключові посади або 

твердження, що 
В.Зеленський був ними 

обманутий. Окрім членів 
Уряду, «соросятами» часто 
звались О.Данилюк, група 

ексдепутатів –
«єврооптимістів» і окремі 
посадовці МОЗ та інших 

відомств

Тим чи іншим чином 
згадувалась у більшості 

дописів, які 
критикували «уряд 

соросят»; найбільшого 
поширення набула 16.01 

на хвилі «плівкового 
скандалу»

Заклики до захисту
країни від «нищівного» 

рішення «соросят», 
зокрема, в пабліках

політичних опонентів 
(Батьківщина і ОПЗЖ). 
Звинувачення у роботі 

на іноземців за рахунок 
інтересів українських 

громадян

Загальна критика ініціатив «соросят» 
в Уряді; сплеск у листопаді-грудні 
пов’язаний з темою ринку землі і 

призначенням Абромавічуса. Хвиля 
в середині січня спровокована 

«плівками Гончарука»: користувачі 
звинувачували «соросят» у 

некомпетентності

У листопаді-грудні домінує 
адресна критика Гончарука як 

ставленика США, що діє на 
знищення України; 

активізувалась в контексті 
голосування за ринок землі. 
Значна частина поширень –

репости допису пабліку
«Страсти», яка просувала тезу 

про протистояння груп 
Коломойського і «соросят» в 

оточенні Зеленського 

В травні 2019 поширювалась критика 
«соросят» - посадовців МОЗ з команди 

Супрун, які нібито замилюють очі 
президенту; наприкінці листопада – початку 

грудня виникла на хвилі поширення відео 
ОП щодо засідання по проблемі 

комунальних тарифів, де «некомпетентні 
міністри» нібито обманюють президента

Наприкінці листопада 
розганяється теза про 

зв’язок Уряду з 
Яценюком і Гройсманом; 
у грудні – допис пабліку

«Страсти» щодо 
змагання «соросят» і 

Коломойського за право 
встановлювати порядок 

денний

Влітку лунали звинувачення 
«соросят» у медійній атаці на 

А.Богдана через ВВС Україна та 
Голос Америки; в листопаді -
поширення допису пабліку

«Страсти» щодо нібито атаки 
«соросят» на О.Дубінського після 
виходу розслідування Bihus.info 

«мама любит скорость». 

Теза поширювалась у 
вересні на хвилі 

обговорень нового 
складу Кабміну. Надалі 

виникала в середині 
листопада на хвилі 
суперечок навколо 

ринку землі

7 дописів і близько 10 
коментарів; у вересні 

випустив відеоблог, де 
згадував «соросят»; у грудні 

звинуватив тих у травлі через 
сюжет програми «Схеми»; у 

січні критикував великі 
зарплати «соросят» (зокрема, 

М.Найема), 17.01 вимагав 
відставки прем’єра як «удару 

по  позиції соросят» - два 
останні дописи були 

найпопулярніші.
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Критикує Зеленського Критикує Гончарука Критикує Вакарчука і Голос Критикує Коломойського Критикує Порошенко і «ЄС»
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КЛЮЧОВІ КОНТЕКСТИ, В ЯКИХ ЗГАДАНО «СОРОСЯТ» У FACEBOOK
СОЦМЕРЕЖІ ПОКЛАДАЛИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДІЇ «СОРОСЯТ» НАСАМПЕРЕД НА ПРЕЗИДЕНТА, ЗА ЯКОГО ВОНИ ЗАЙШЛИ В УРЯД. 

ЧАСТКА КРИТИКИ ДІСТАЛАСЬ Й ОПОЗИЦІЇ В ПАРЛАМЕНТІ, ЯКУ ТЕЖ ЗВИНУВАЧУВАЛИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНІВ СОРОСА
(Кількість повідомлень, в яких критикується або хвалиться політик чи політична сила, у вибірці постів у мережі Facebook; вибірка містить 1% від усіх постів, 

в яких згадувалося поняття «соросята» за період 18.01.19 – 19.01.2020)

Значна частка критики стосувалась недостатньо 
жорсткого розриву Зеленського з політикою Порошенка; 

«соросята» вважались прихильниками експрезидента. 
Також наприкінці листопада лунали звинувачення у 

некомпетентності «соросят» в Уряді і відповідно самого 
Зеленського, які не в змозі забезпечити низькі 

комунальні тарифи і ціни (допис С.Лямця)  

Протягом вересня поширюється 
інформаційна атака на Гончарука

з нагоди затвердження складу 
Уряду: головним звинуваченням 

йде його намір відкрити ринок 
землі. В контексті тієї ж теми 

критикувався у листопаді-грудні. 
Хвилю критичних дописів у січні 
викликав «плівковий скандал»

З травня по липень згадування «Голосу» як 
проєкту «соросят» було головним змістом 

критики партії, ймовірно, на хвилі обговорення
парламентських виборів. В серпні атака на 

«Голос» була пов’язана з його симпатіями до 
партії «ЄС». Надалі згадувалась епізодично у 
листопаді та грудні, переважно з критикою 
бездіяльності та некомпетентності партії

Поширювались переважно 
у грудні на хвилі 

обговорення конфлікту 
між групами впливу 

Коломойського і «соросят» 
в оточенні Зеленського і в 

парламенті

Поодинокі дописи і коментарі у 
травні-липні 2019 зі 

звинуваченнями «соросят
Порошенка» у падінні моралі 

населення та схваленні «соросят» 
партії «Голос» на контрасті з 

іншими партіями. Восени звучить 
критика «соросят», яких 

порівнюють з П.Порошенком у 
негативному ключі, і твердження 

про те, що і уряд Зеленського, і 
партія Порошенка є «соросятами»

Критикується Зеленський Критикується Гончарук Критикується Вакарчук 
і Голос

Критикується Коломойський Критикується Порошенко 
та «ЄС»



МЕДІА-
ПОРТРЕТ

3 3 3 3
2 1 1 1

Критикує Тимошенко і 
Батьківщину

Критикує Милованова Хвалить Зеленського Хвалить Тимошенко і 
Батьківщину

Критикує Радуцького Критикує Новосад Критикує Рябошапку Хвалить 
Коломойського
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КЛЮЧОВІ КОНТЕКСТИ, В ЯКИХ ЗГАДАНО «СОРОСЯТ» У FACEBOOK
СОЦМЕРЕЖІ НЕ РЯСНІЛИ СХВАЛЬНИМИ ВІДГУКАМИ ПРО БУДЬ-ЯКИХ ПОЛІТИКІВ, ПРОТЕ ОКРЕМІ ПОЗИТИВНІ 

ДОПИСИ БУЛИ ПОВ’ЯЗАНІ З ЇХ НАМІРОМ НІБИТО ПРОТИСТОЯТИ ВСЕМОГУТНІМ «СОРОСЯТАМ»; ЦЕЙ НАМІР 
ПОДЕКУДИ ПРИПИСУВАВСЯ ЗЕЛЕНСЬКОМУ, ТИМОШЕНКО ТА КОЛОМОЙСЬКОМУ.

(Кількість повідомлень, в яких критикується або хвалиться політик чи політична сила, у вибірці постів у мережі Facebook; вибірка містить 1% від усіх постів, 
в яких згадувалося поняття «соросята» за період 18.01.19 – 19.01.2020)

На тлі заяв про 
розслідування авіатрощі в 

Ірані Рябошапка
звинувачувався у намірах 

разом з «соросятами» 
фальсифікувати 

розслідування в інтересах 
США

В липні - агітація за 
Тимошенко з закликами 

протистояти «соросятам»; в 
грудні – схвалення дій 

Тимошенко щодо ринку 
землі, який нібито 

просувають «соросята» в 
інтересах США

В жовтні лунала 
критика щодо 

неспроможності 
Радуцького «очистити 

МОЗ від соросят» 

Критикувалась у 
зв’язку з її заявою в 

листопаді щодо 
«надмірної кількості 
вчителів» в Україні

Поширення тексту 
А.Яблокова щодо «соросят» у 

команді Зеленського, які 
нібито використовують 

ресурс Коломойського, проте 
водночас протистоять

олігарху

Заяви про те, що 
Тимошенко обкрадала 
українців так само, як 

і  «соросята», і є не 
кращою за них

Емоційна критика на хвилі 
поширення нібито заяви 
Милованова щодо його 

«знаходження під юрисдикцією 
США»; загальна критика в 
контексті критики уряду у 

листопаді і січні (остання – на 
хвилі «плівкового скандалу»)

Зеленський протистояв 
«соросятам» і 

«порохоботам», які нібито
діють спільно; дописи у 

листопаді схвалювали його 
економічні ініціативи, у 

січні – захищали від 
критики щодо комунікації 

авіатрощі в Ірані

Критикується           
Тимошенко            

і Батьківщина            

Критикується           
Милованов

Схвалюється            
Зеленський            

Схвалюється            
Тимошенко         

і Батьківщина   

Критикується            
Радуцький

Критикується            
Новосад

Критикується            
Рябошапка

Схвалюється            
Коломойський            



МЕДІА-
ПОРТРЕТ
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ВИСНОВКИ
Наш аналіз показав, що поняття «соросята» є одним із 
символічних мемів у проросійському наративі, який 
використовується для опису поточних подій в Україні у 
вигідній для Росії подачі. Саме проросійські видання 
завжди були ключовим промотером цього мему. З 
часом цей мем підхопили і інші групи впливу: перш за 
все, це спікери Ігоря Коломойського, а також, частково, 
Юлії Тимошенко. Однак треба зазначити, що медіа-
імперія Коломойського не причетна до системного 
просування цього поняття, на відміну від близьких до 
нього лідерів думок у Facebook.
До 2019 року згадування «соросят» у медіа було 
епізодичним, а у соцмережах – практично відсутнім. 
Основного поширення поняття почало набувати з квітня 
2019, проте пік його прийшовся на 11.2019 - 01.2020. 
Джерелом поняття були дрібні портали виражено 
проросійської прихильності та традиційні «зливні бачки» 
медіапростору; іноді до них підключались більш вагомі 
ЗМІ аналогічного напрямку, на кшталт Страни, 
використовувалия блоги Кореспондента. Прикметно, що 
такі ЗМІ залишались єдиним джерелом, де згадувались 
«соросята», аж до серпня 2019, коли почалась хвиля 
критики уряду Гончарука. Значну роль в поширенні 
протягом усього періоду грали публікації з ознаками 
замовності, в тому числі і в соцмережах: головний тиск 
почався з вересня 2019. Риторика публікацій, які 
використовували поняття, найчастіше була багата також 
на терміни «грантоїди», «порохоботи», «неонацисти» та 
більш витончені, на кшталт «климкиноїди»; згадувалась 
прихильність «соросят» до ЛГБТ та гей-парадів.

Згадування «соросят» у 2019 році були пов’язані із т.зв. 
«групою реформаторів» у команді Зеленського 
(Милованов, Данилюк, надалі – Гончарук та інші члени 
уряду). Сам термін ще у 2016 році використовувався на 
адресу ексдепутатів – «єврооптимістів» (Лещенко, 
Найем), проте надалі вони втратили статус головних 
«соросят», повернувшись в інфополе лише наприкінці 
грудня 2019 в рамках тези про «теплі місця» і захмарні 
зарплати, які отримали в новій команді. Дещо менше 
поширення набула теза про «соросят» у партії «Голос». 
Щодо стосунків «соросят» з П.Порошенком
поширювались діаметрально протилежні думки – від 
конфронтації до ототожнення «єврооптимістів» та 
деяких інших (зокрема М.Нефьодова) з політичним 
спадком Порошенка. Остання теза часто виникала у 
соцмережах, користувачі яких звинувачували 
В.Зеленського у наявності нібито пропорошенківських
«соросят» у вищих ланках влади.
До серпня 2019 термін «соросята» фігурував переважно 
в політичному дискурсі, проте після призначення нового 
уряду поступово переходить до економічної площини. 
Критика лунає з нагоди складу уряду, мовного закону, 
проблем у стосунках України з США, яким нібито 
заважають «соросята», близькі до американської 
Демпартії. Після демаршу І.Коломойського на адресу 
Т.Милованова у жовтні набуває популярності теза про 
протистояння двох груп впливу в оточенні Зеленського: 
групи Коломойського і «соросят», піком якого став 
«плівковий скандал» у січні 2019.
Характер більшості згадувань про «соросят» є подібним 

до конспірологічних теорій: це обумовило певну 
популярність в соцмережах і в аудиторії «жовтих» ЗМІ. 
Проте з осені 2019 року почала відбуватись легітимізація 
терміну також і в аудиторії інших медіа. Значну роль 
відіграла потужна критика з боку журналіста С.Лямця (у 
блогах на УП, Кореспонденті, на Ukranews), одного з 
провідних авторів негативу; в соцмережах найкраще 
поширювалась критика М.Чаплиги та пабліку «Страсти». 
Проте, головним тригером були систематичні внутрішні 
скандали у фракції «Слуга Народу» протягом жовтня-
грудня та врешті «плівковий скандал» у січні. «Якісні» 
політичні ЗМІ почали цікавитись внутрішньою кухнею 
пропрезидентської фракції, винісши поняття до своєї 
аудиторії, а використання його О.Гончаруком, чиї цитати 
щодо «соросят» навели майже всі політичні медіа, 
ознайомило з терміном найширшу аудиторію.
Завдяки цьому «зливу» поняття може бути застосоване 
у якнайширшому масштабі для запуску кампаній проти 
уряду Гончарука. Уряду варто запустити контрнаратив з 
використанням цього поняття, спрямований перш за все 
на «прогресивну» аудиторію. Цей контрнаратив, бажано, 
має бути іронічним до критиків, пояснювати в 
символічних категоріях, що спільного у групи, 
іменованої «соросятами», яким чином колишня робота в 
громадському секторі тепер допомагає керувати 
країною, і яким чином забезпечується незалежність 
урядовців від зовнішніх впливів. Така спільна «історія» 
має бути яскравою, меметичною – тобто, містити 
яскраві цитати з ключовим меседжем.
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