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Декомунізація: перші 

підсумки  
(інфографіка Українського 

кризового медіа центру) 



4 
дослідження  

презентовано на 

наукових форумах,  

конфекціях, подані 

на конкурси 

1 
рік роботи  

над проектом 

1300+ 
населених пунктів 

у розробленій базі 

даних 

10 
дослідників 

різної 

кваліфікації 



Питання дослідження: 

1. Встановити часові та етимологічні межі комуністичної ойконіміки; 

2. Поглибити підходи суспільно-географічного аналізу комуністичної 

ойконіміки; 

3. Проаналізувати внутрішньорегіональні відміни поширення 

комуністичних ойконімів Чернігівщини. 

 

 

 



Завдяки декомунізації ми 

фактично вперше на рівні всієї 

країни запустили дискусію про 

цінності, про майбутнє, яке 

неможливо без переоцінки 

минулого. 

 

Володимир В'ятрович 



м. Щорс 

Які ойконіми можна вважати 
комуністичними? 

смт. Михайло-Коцюбинське 

До 1935 року Сновськ 

До 1937 Козел 

Хронологічний критерій:  
поява ойконіму в період з 1917 по 1991 рік. 

 

Етимологічний критерій: 
Походження від символіки, атрибутики,  

діячів, організацій СРСР 



Комуністична ойконіміка в Україні 

Інфографіка: Товариство дослідників України 



Жовтневе  
найбільш поширений 

комуністичний ойконім.  

79* 
комуністичних  

ойконімів в регіоні. 

6%* 
частка комуністичних 

ойконімів регіону від 

загальної кількості в 

Україні. 

63** 
населених пунктів 

підлягають 

перейменуванню у 

відповідності до 

законодавства. 

Комуністична ойконіміка Чернігівщини 

* за даними моніторингу ГО «Товариство дослідників України» 

** за даними УІНП станом на 23.11.2015 



Класифікація комуністичних ойконімів 

Присвячені організаціям 

Присвячені подіям та учасникам Великої Вітчизняної Війни 

Присвячені подіям та їх учасникам революції 1917 року. 

Присвячені конкретним історичним постатям 

Пов’язані з марксистсько-ленінською ідеологією 

Пов’язані з атрибутикою та символікою СРСР  

0 5 10 15 20 25 30 35 

% 



0 

5 

10 

15 

20 

25 

РАДЯНСЬКА ОЙКОНІМІКА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Кількість найменувань НП не радянськими ойконімами Кількість найменувань НП радянськими ойконімами 

Кількість перейменувань НП не радянськими ойконімами Кількість перейменувань НП радянськими ойконімами 

Етап І Етап ІІ 



Аналіз просторового поширення 
радянських ойконімів 

Концентрація 
комуністичних ойконімів  

Коефіцієнт 
репрезентованості 

де, Q – кількість радянських ойконімів; R – показник репрезентованості 

радянських ойконімів; KR – коефіцієнт репрезентованості. 





Куди ж веде вулиця Леніна..? 

вул. Островського – вул. Січових Стрільців  

вул. Ватутіна – вул. Івана Мазепи  

вул. Воровського – вул. Паркова  

вул. Войкова – вул. Промислова  

вул. Володарського – вул. Миколи Яковченка  

вул. Чернишевського – вул. Миколи Маркевича  



tdukr.com 

• FB: Товариство Дослідників України 


