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ВСТУП
До 30-ї річниці незалежності Україна підійшла як частково вільна країна, за визначенням
Freedom House. Після революційних подій зими 2013–2014 років у країні відбулася низка позитивних реформ, ефект від яких підриває збройний конфлікт на Сході України, тимчасова
окупація Криму і внутрішня корупція. Проте Україна залишається демократичною державою,
де проходять вільні вибори, забезпечена змінюваність влади, існують базові права людини,
зокрема свобода слова, мирних зібрань і асоціацій та свобода совісті.
Утім ще донедавна бракувало достовірних і деталізованих даних, які б дозволяли виміряти
й оцінити знання українців про права людини, їхнє ставлення до правозахисних цінностей,
готовність відстоювати свої права та способи, до яких найчастіше вдаються люди, як і чутливість до проблеми дискримінації, готовність обмежувати права вразливих груп.
Відповіді на ці та багато інших питань дали перше в історії України базове дослідження, як
українці розуміють права людини, проведене у 2016 році Фондом «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва та Центром інформації про права людини за підтримки Програми розвитку ООН в Україні. З того часу подібні дослідження проводяться періодично, що дозволяє
бачити динаміку і зрушення у сфері прав людини.
Ці дані є важливим джерелом для органів влади — для вибудовування тематичних державних
стратегій, програм, планів заходів, розвитку формальної освіти з прав людини і проведення
правопросвітницьких кампаній. Вони є також компасом, дороговказом для громадських організацій, адже дозволяють бачити точки докладання зусиль і досягнутий прогрес. І навіть
якщо зміни в певній сфері відбуваються на кілька відсотків, це вже немало в загальнонаціональному вимірі, що показує, як країна рухається крок за кроком уперед. Крім того, зібрані
цифри є важливим індикатором для роботи в Україні міжнародних організацій та інших партнерів з розвитку, адже дозволяють більш чітко визначати пріоритети та бачити прогалини.
У цій публікації пропонуємо до уваги читачів результати соціологічного дослідження 2020
року. Цифри подані в динаміці в порівнянні з даними попередніх хвиль опитування (2016 і
2018 років), правозахисним аналізом, висновками та рекомендаціями.
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Представлене дослідження є третім у серії досліджень, що проводились упродовж 2016–2020
років з метою вивчення сприйняття, уявлень та розуміння прав людини й основоположних
свобод у суспільстві загалом та серед окремих цільових груп. Воно здійснюється Фондом
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром прав людини ZMINA за
підтримки Програми розвитку ООН в Україні та фінансується Міністерством закордонних
справ Данії.
Перше базове дослідження «Що українці знають і думають про права людини»1 було
проведено у 2016 році. Воно включало загальнонаціональне соціологічне опитування та
експертні опитування 6 груп (судді, поліцейські, державні службовці, вчителі, журналісти,
правозахисники). У 2018 році було проведено друге дослідження2 оцінки змін у сприйнятті
й розумінні прав людини, що відбулося протягом 2016–2018 рр. Під час аналізу змін знову
вивчалися думки населення України загалом та думки представників 4-х груп: суддів,
поліцейських, держслужбовців та правозахисників.
Мета дослідження: вивчення сприйняття, уявлень та розуміння прав людини та основоположних свобод у суспільстві загалом та серед окремих цільових груп, у порівняльному аспекті
для більш ефективної побудови та проведення правопросвітницьких кампаній, адвокаційної
роботи, розвитку формальної та неформальної освіти у сфері прав людини та формування
заснованих на вимірюваних даних підходів і пріоритетів донорської діяльності у сфері прав
людини.
Предмет дослідження: сприйняття цінностей, на яких базуються права людини; сприйняття
найбільш актуальних проблем у сфері прав людини; використання механізмів захисту прав
людини; виявлення ефективних каналів інформування про права людини та механізмів освіти
з прав людини.
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ОПИТУВАННЯ
У 2020 році загальнонаціональне опитування, присвячене темі прав людини в Україні,
проведено протягом 6–19 жовтня 2020 р. Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва на замовлення Програми розвитку ООН в Україні та у співпраці з Центром прав
людини ZMINA. Загалом було опитано 2 002 респонденти методом «віч-на-віч» за вибіркою,
що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка
репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання.
Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2% (з урахуванням дизайн-ефекту
3,3%). Дані подаються в порівнянні з результатами аналогічних опитувань 2016 і 2018 років.
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Чернівецька, Тернопільська області;
Центр: Вінницька, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Кіровоградська,
Полтавська, Київська області та м. Київ;
Південь: Одеська, Миколаївська, Херсонська області;
Схід: Харківська, Дніпропетровська, Запорізька області;
Донбас: підконтрольні українській владі території Донецької та Луганської областей.
Питання, що стосуються ставлення населення України до різних видів обмежень у
зв’язку з пандемією COVID-19 (див. стор. 67), були включені до всеукраїнського опитування
«Думки і погляди населення України» (Омнібус), яке на замовлення Програми розвитку ООН
в Україні проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у вересні 2020 року.
Польовий етап дослідження тривав з 12 до 16 вересня 2020 року. Загалом у рамках цього
дослідження було проведено 2 001 інтерв’ю. Опитування здійснювалося методом телефонних
інтерв’ю з використанням комп’ютера за випадковою вибіркою для всіх основних мобільних
операторів України. У перебігу дослідження вивчалися думки й погляди дорослих жителів
України (у віці 18 років і старше). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з дизайнефектом 1,1) не перевищує 2,4%.
ГРУПОВІ ОПИТУВАННЯ
Опитування шести цільових груп (судді, поліцейські, державні службовці, журналісти,
правозахисники й політики) відбулось у період з осені 2020 р. до лютого 2021 р. Опитування
відбувалося дистанційно, шляхом структурованого анкетного інтерв’ю. Структура анкет
містила частину спільних запитань для всіх цільових груп та унікальні для кожної групи
запитання.
Опитування суддів та поліцейських відбувалось анонімно, а державних службовців, політиків,
правозахисників та журналістів — із забезпеченням умов конфіденційності та відсутності
передавання персональних відповідей третім особам.
У рамках цього етапу дослідження було опитано 64 політики (з них 21 — депутати Верховної
Ради), 73 судді, 101 правозахисник, 102 журналісти, 104 державні службовці та 203 поліцейські.
Результати цього експертного опитування дозволяють говорити про певні тенденції в групах
респондентів та здійснювати порівняння результатів відповідей представників різних груп.
Водночас отримані результати не можна переносити на генеральну сукупність, оскільки
формат опитування не передбачав досягнення репрезентативності в рамках цільових груп.
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Як свідчать дані опитування 2020 року, серед ціннісних пріоритетів українців надалі
залишаються свобода (84% респондентів зазначили її як основну цінність), справедливість
(72%) та безпека (64%). Утім, порівняно з 2016 роком, важливість безпеки для українців як
основоположної цінності знизилася на 8%. Натомість, порівняно з 2016 р., на 6% зросла
кількість громадян, які вважають толерантність основоположною цінністю, адже у 2020 р. її
обрала третина опитаних українців. При цьому аналіз відповідей цільових груп (державних
службовців, поліцейських, суддів, політиків, журналістів та правозахисників) дозволяє
говорити, що опитані представники цих цільових груп розділяють ціннісні пріоритети
населення.
Як і в попередні роки, така цінність, як толерантність замикає рейтингові списки, а відтак
зберігається на достатньо високому рівні готовність до обмеження прав представників
окремих соціальних груп, вразливих до дискримінації. Хоча, порівняно з опитуванням 2018
р., результати 2020 р. свідчать про те, що переконаність у необхідності обмежувати в правах
певні соціальні групи дещо зменшилась. Ідеться, зокрема, про колишніх засуджених (–3,8%),
представників ЛГБТ-спільноти (–3,2%), наркозалежних (–1,5%), безхатьків (–1,8%), людей із
непопулярними політичними поглядами (–1,6%) та ромів (–1,4%).
Українці оцінили рівень дотримання прав людини в країні як нижче середнього. Так, за
п’ятибальною шкалою дотримання культурних прав було оцінено у 3,2 бали, політичних прав
(право обирати владу та бути обраним, створювати політичні партії та громадські об’єднання,
свобода мирних зібрань тощо) — у 3,1 бали, основоположних прав (право на життя, особисту
свободу, свободу слова тощо) — у 2,9 бала, екологічних, соціально-економічних прав — у 2,5
бала. Аналіз відповідей цільових груп засвідчив різні підходи до оцінки ситуації та динаміки
змін. Так, у питанні щодо оцінки стану дотримання різних прав дані експертних груп є дуже
схожими до загальнонаціонального опитування, проте суттєві відмінності спостерігаються
стосовно оцінки того, як змінилася ситуація з правами людини в Україні впродовж минулого
року. Найбільш оптимістично ситуацію оцінюють правоохоронці: 26% говорять про
покращення і лише 10% про погіршення. Найгірші оцінки спостерігаються серед журналістів:
лише 5% кажуть про покращення ситуації, а 50% — про погіршення.
Криза, пов’язана з пандемією COVID-19, також змусила українців активніше захищати
свої права. Частка респондентів, які намагалися захистити свої права, зросла з 42% у 2016
році — до 60% у кінці 2020 року. До того ж збільшилася частка тих, кому вдалося успішно
відстояти свої права — з 15% у 2016 році до 19% у 2020 році. Дослідження зафіксувало, що
ефективність захисту своїх прав з боку поліцейських та журналістів є вищою, ніж загалом у
населення, але все ж посередньою: відповідно 44% і 41% успішних випадків. При цьому лише
чверті державних службовців удалося відстояти свої права. У той же час судді (75% успішних
випадків), політики (61%) та правозахисники (51%) є тими групами, які найбільш ефективно
захищали свої права у випадку їх порушення.
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Крім правових механізмів захисту своїх прав, наприклад, звернення до суду (16%), українці
продовжують використовувати неофіційні шляхи вирішення питань, зокрема звернення
до родичів або пошук потрібних знайомств (15%). Опитування продемонструвало, що
представники цільових груп частіше звертаються за захистом до тих структур, до яких мають
безпосередній стосунок: поліцейські частіше звертаються до поліції (32%; перша рейтингова
позиція), судді — до суду (72%; перша рейтингова позиція), журналісти — до ЗМІ (54%; перша
рейтингова позиція), а правозахисники — до неурядових правозахисних організацій (41%;
третя рейтингова позиція).
У 2020 році змінилося ставлення українців і до самосуду. Зараз 59% опитаних вважають
самосуд неприпустимим у будь-якому випадку, хоча у 2016 році так вважали лише 50%
опитаних. Водночас із 2016 року суттєво зменшилася частка респондентів, які готові
виправдати самосуд за певних обставин, а також тих, хто вважає його єдиним можливим
способом захистити права.
Згідно з даними опитування, 86% українців за попередній рік не брали участі в жодній акції
протесту, навіть у соціальних мережах. При цьому для 23% опитаних найбільш ефективним
засобом захисту прав людини є розголос справи у ЗМІ, а 22% вважає, що таких засобів немає.
COVID-19 І ПРАВА ЛЮДИНИ
Проведене опитування засвідчило, що українці переважно підтримують ті карантинні
заходи, що були введені урядом навесні. Так, більшість респондентів погодились із
необхідністю 14-денної ізоляції для осіб, які прибувають з-за кордону чи з непідконтрольних
уряду України територій (73%), забороною проведення масових заходів більше 10 осіб —
культурних, розважальних, спортивних (63%) та забороною проведення релігійних зібрань
у культових спорудах (60%). Більше половини опитаних погодились із доцільністю заборони
транспортного сполучення між країнами, а 57% підтримали вимогу самоізоляції для людей
старше 60 років. Заборону роботи закладів громадського харчування підтримали 56%.
Водночас низка обмежень сприймалась українцями як необґрунтовані. Серед таких
— заборона руху громадського транспорту в населених пунктах (усього 27% «за», 68% —
«проти») та заборона транспортного сполучення між населеними пунктами — 28% «за»
і 68% «проти». До того ж перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу,
підтримали лише 32%. Заборону відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та
дитячі майданчики підтримали 36% респондентів, проти — 59%.
Такі дані свідчать про те, що обмежувальні заходи сприймаються населенням швидше за все
з точки зору зручності, а не з точки зору їхньої законності чи необхідності.
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Багато людей вживають поняття «права людини», розуміючи під цим доволі різні речі. Права
людини є цілісною концепцією, що ґрунтується на певних цінностях і потребах людини. Базові
поняття та уявлення можуть дати розуміння того, чи справді людина правильно розуміє свої
права й свободи. Саме тому розглянемо на початку декілька запитань, що є ключовими для
концепції прав людини.
Дослідження показує, що в Україні є доволі міцні правозахисні традиції, закріплені на рівні
людських цінностей. Дивлячись на відповіді респондентів, не можна сказати, що права
людини є «штучною, іноземною вигадкою» або чимось, не притаманним українським
традиціям, як їх часто зображують окремі політики. Навпаки, дані опитування свідчать, що
цінності прав людини розділяє більшість населення України. І хоч далеко не всі розуміють,
що таке «права людини», чи легко орієнтуються в сучасній концепції прав людини, але таких
людей значно більше, ніж можна було очікувати для країни, що вийшла з Радянського Союзу,
де за правозахисну діяльність позбавляли волі чи відправляли в заслання.

ПОХОДЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА УЯВЛЕННЯ
ПРО ЇХ УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
Згідно з даними соціологічного опитування 2020 року, приблизно половина респондентів
погоджуються з тезою, що права людини належать їй від народження. Ще майже 30%
говорять про те, що права людини надаються їй державою, а 7% — що вони визначаються
міжнародними угодами. 9% також говорять про те, що кожна людина сама визначає, які в неї
права. Принципової різниці в інтерпретаціях упродовж 2016–2020 років не відбулось.

РОЗПОДІЛ ДУМОК ЩОДО ДЖЕРЕЛ ПОХОДЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
(МОЖНА БУЛО ОБРАТИ ОДИН ВАРІАНТ ВІДПОВІДІ)
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2016 2018 2020

Права людини належать їй
від народження

46.0 47.9 48.2

Права людини надаються
їй державою

32.0 27.8 29.3

Права людини визначаються
міжнародними угодами

5.7 6.2 6.7

Права людини визначає релігія

3.0 3.2 1.5

Кожна людина сама визначає,
які в неї права

8.8 7.6 7.6

Інше

1.2 1.0 8.8

Важко сказати

3.3 6.2 5.0
ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРАВ ЛЮДИНИ
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Опитування цільових груп. Серед опитаних цільових груп найяскравіше виражена позиція,
що права людини належать їй від народження. Найбільшу підтримку вона має саме серед
правозахисників (93%), журналісти та судді також здебільшого дотримуються такої думки
(85–86%). Найменше цю позицію поділяють державні службовці та політики — 67% і 64%
відповідно. Цікаво, що серед чиновників найбільше респондентів, які вважають, що права
людини надаються їй державою, — 23%.
Дані дослідження продемонстрували, що більшість населення України декларує підтримку
універсальності прав людини. Так, серед пропонованих для оцінки тверджень більшість
респондентів погодилися з тим, що права людини є універсальними для всіх держав (68%).
Натомість лише 33% опитаних погоджуються з твердженням, що права людини мають бути
різними в кожній країні.
Аналізуючи питання розуміння походження і природи прав людини, у рамках дослідження
також вивчалося питання щодо взаємозв’язку між правами людини та обов’язками,
що продемонструвало прогалини в розумінні прав людини українцями. Так, більшість
респондентів підтримують тезу, що визнання державою прав людини передбачає наявність
у людини певних обов’язків перед державою (75%), хоча насправді ці речі не пов’язані.
Динаміка підтримки твердження «Визнання державою прав людини передбачає наявність у
людини певних обов’язків перед державою», порівняно з 2016 роком, зменшилася на 11%, що
є суттєвою різницею та дозволяє говорити про позитивну динаміку.

ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ПРАВ ЛЮДИНИ
Ключовими цінностями для прав людини, на думку українців, є передусім свобода (84% —
як основна цінність), справедливість (73%) та безпека (64%). До найважливіших цінностей
також входять гідність (60%), відповідальність і рівність (по 57%), а також вільний розвиток
особистості (53%). Рідше основними цінностями називають законослухняність (48%), порядок
(48%) та матеріальну забезпеченість (47%). Меншу підтримку серед респондентів здобули
цінності моралі (43%), патріотизму (38%) та толерантності (31%).
Від 2016 року радикальних змін у сприйнятті респондентами цінностей, на яких базуються
права людини, не трапилось. Однак присутня певна динаміка стосовно кількох цінностей.
По-перше, стабільно зменшується важливість безпеки як основоположної цінності для
респондентів. Це може бути пов’язано зі зменшенням інтенсивності збройного конфлікту
на Донбасі, внаслідок чого респонденти менш акцентовано виокремлюють таку цінність.
Загалом, порівняно з 2016 роком, кількість згадок безпеки як основної зменшилась більш
ніж на 8%.

Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018-2020)
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2016 2018 2020

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Права людини належать їй
від народження

46.0 47.9 48.2

людини
надаються
До Права
іншої групи
можна
віднести цінності, стосовно яких спостерігається позитивна
динаміка.
32.0 27.8
29.3
їй державою
Цінність «толерантність», яка хоч і перебуває на останньому місці в списку важливих
Права людини визначаються
цінностей,
зберігає
позитивну динаміку впродовж двох опитувань поспіль.
6.2 6.7 з
5.7 Порівняно
міжнародними
угодами
опитуванням 2016 року, вона зросла на більш ніж 6%. До того ж стабільно збільшується вага
Права людини визначає релігія
3.0 3.2 1.5
такої цінності, як «відповідальність» — із 49% до 57% (більш ніж на 8%).
Кожна людина сама визначає,

7.6 7.6
У цілому
пріоритетність
в уявленнях українців таких цінностей, як свобода, 8.8
справедливість
які в неї
права
і рівність, як і події з української історії останніх 20-х років, є лише підтвердженням сталості
Інше
1.2 в 1.0
8.8 З
цих поглядів і природного спротиву будь-якому авторитарному починанню
Україні.
іншого боку, дещо засмучують показники щодо толерантності. Це пояснює, чому так складно
Важко сказати
3.3 6.2 5.0
просувається державна антидискримінаційна політика.

ЯКІ З ЦИХ ЦІННОСТЕЙ Є ОСНОВОПОЛОЖНИМИ ДЛЯ ЛЮДИНИ?
(ВІДСОТОК РЕСПОНДЕНТІВ, ЯКІ ОБРАЛИ «ОСНОВНУ ЦІННІСТЬ»)
2016
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2018 2020

Свобода

80.3 86.0 83.9

Справедливість

70.1 69.7 72.5

Безпека

71.9 66.5 63.5

Гідність

64.4 62.5 60.4

Відповідальність

49.3 52.3 56.8

Рівність

56.7 58.0 56.5

Вільний розвиток особистості

55.4 52.0 53.2

Законослухняність

47.5 41.3 48.1

Порядок

43.9 46.0 48.0

Матеріальна забезпеченість

44.7 40.9 46.5

Мораль

44.2 40.1 42.6

Патріотизм

38.0 31.9 37.9

Толерантність

25.0 27.7 31.4

ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРАВ ЛЮДИНИ

Порядок

43.9 46.0 48.0

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Матеріальна забезпеченість

44.7 40.9 46.5

Регіональні
ключових
Мораль відмінності. Існують певні регіональні відмінності в контексті оцінки
44.2 40.1
42.6
цінностей. Стосовно «свободи», що в усіх регіонах посіла першу сходинку, то на ній найбільше
Патріотизм увагу на Донбасі (92%), а найменше в Центрі — 78%. Більшу вагу
зосереджують
38.0 «гідності»
31.9 37.9як
основній цінності надають на Заході та особливо на Донбасі (80%). Цінність «справедливість»
Толерантність
25.0 на
31.4
27.7Донбасі
найбільш
виражена на Півдні (81%). Питання безпеки найбільш гостро стоїть
(78%) та на Сході (77%). Цінність толерантності та патріотизму найбільш виражені на Заході,
причому вага патріотизму в цьому регіоні приблизно в 1,5 рази більш значуща, ніж в інших
регіонах.

ТОП 5. ОЦІНКА ЦІННОСТЕЙ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИХ ДЛЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
(ВИЗНАЧЕНО ЯК ОСНОВНУ ЦІННІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР)

ЗАХІД

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СХІД

ДОНБАС

1

Свобода

Свобода

Свобода

Свобода

Свобода

2
3
4
5

78.1

88.4

Справедливість

Справедливість

Справедливість

68.8

71.9

80.8

85.6

Відповідальність

Гідність

62.2

64.0
Безпека

Безпека

50.2

57.6

79.8

77.2
74.4

63.6

Вільний розвиток
особистості

67.5

62.0
Матеріальна
забезпеченість

Гідність

Гідність

Безпека

Справедливість

Безпека

58.9

56.3
Патріотизм

Рівність

92.2

86.5

78.3
Справедливість

70.5
Вільний розвиток
особистості

Рівність

59.9

Безпека

63.6

64.3

Опитування цільових груп. Ціннісні пріоритети цільових груп можна співставити з
опитуванням населення. При цьому існують деякі відмінності в цінностях, які респонденти
груп декларують як основоположні для прав людини. З одного боку, цінність свободи, як і
в загальнонаціональному опитуванні, стоїть на першому місці для всіх груп респондентів,
а цінності рівності та гідності входять у топ 3 для всіх опитаних
груп.
З іншого
Звичайно,
важливими
є і боку,
2016
2018
2020
свобода,
і
достаток,
при
цьому
законослухняність є дещо більш
забезпеченість
—
25.3 важливою для поліцейських, а матеріальна
в обмін на власний добробут я
23.2
36.9
готовий
поступитися
державі
для державних службовців. Справедливість як цінність прав людини
є дещо
більш вираженою
часткою своїх прав та
31.6 та правозахисників.
30.3
для суддів 34.3
Толерантність,
хоч і знаходиться
для більшостісвобод
опитаних на
30.3% 23.2%
25.3% громадянських
останньому місці в переліку цінностей, у правозахисників та журналістів
розміщена
Звичайно, важливими є ібільш
свобода, і достаток, при цьому
високо — посередині списку.
заради особистої свободи

%

35.4
45.1

35.4% 45.1% 37.9%

та гарантій дотримання всіх
громадянських прав я готовий
терпіти певні матеріальні
труднощі
Що українці знають і думають37.9
про права людини: оцінка змін (2016-2018-2020)
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34.3% 31.6% 36.9%
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ЗАХІД

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СВОБОДА
VS ДОБРОБУТ
78.1
85.6

1

Свобода

2

Справедливість

Справедливість

Справедливість

56.3

58.9

62.0

Свобода

Свобода

СХІД

ДОНБАС

Свобода

Свобода

92.2

86.5

88.4

Гідність

Безпека

Ще одним індикатором щодо цінності свободи і прав людини є умовна дихотомія між
79.8
77.2
80.8
71.9
68.8
свободою та достатком. Думки респондентів щодо того, що важливіше — свобода чи достаток,
— розділились.
Так, 25%Відповідальність
населення України
в обмін на власний
добробут готовіБезпека
поступитися
Гідність
Рівність
Справедливість
державі часткою своїх прав та громадянських свобод, а 38% заради особистої свободи та
78.3
74.4
63.6
62.2
64.0
гарантій дотримання всіх громадянських прав готові терпіти певні матеріальні труднощі. Ще
Вільний розвиток
Безпека
Безпека
Справедливість
особистості
37% респондентів
не змогли
відповісти наБезпека
це запитання.

3
4

67.5

70.5

Загалом результати, порівняно з попередніми опитуваннями, дещо коливаються, однак
Матеріальна
Вільний розвиток
без кардинальних
змін.Гідність
Орієнтація на свободу
і громадянські
права дещо особистості
переважають
забезпеченість
Рівність
Патріотизм
над запитом на
матеріальний достаток,
але динаміка
непевною. Примітно
64.3
59.9 залишається63.6
57.6
50.2
також те, що близько третини респондентів у кожному з опитувань не змогли визначитися з
пріоритетами.
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36.9
31.6

34.3

%

23.2
30.3

35.4
45.1

2016

25.3

2018

2020

30.3% 23.2% 25.3%

37.9

Звичайно, важливими є і
свобода, і достаток, при цьому
в обмін на власний добробут я
готовий поступитися державі
часткою своїх прав та
громадянських свобод

35.4% 45.1% 37.9%

Звичайно, важливими є і
свобода, і достаток, при цьому
заради особистої свободи
та гарантій дотримання всіх
громадянських прав я готовий
терпіти певні матеріальні
труднощі

34.3% 31.6% 36.9%

Важко сказати

Регіональні відмінності. Відповіді на питання про патерналізм та визначення ролі держави
свідчать, що на Заході України є трохи більше респондентів, які в обмін на власний добробут
готові поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод.
У той же час на Донбасі фіксується найвища частка респондентів, які заради особистої
свободи та гарантій дотримання всіх громадянських прав готові терпіти матеріальні
труднощі. Примітним також є те, що на Сході України майже половина респондентів не змогли
відповісти на це запитання.

30.6
ЗАХІД
%
20

35.6

33.8

20.3
38.8

ЦЕНТР
%
40.9

24.9

44.5

ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРАВ ЛЮДИНИ

СХІД
%

труднощі

37.9

34.3% 31.6% 36.9%

Важко сказати
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ЯКЕ З ЦИХ СУДЖЕНЬ ВАМ БЛИЖЧЕ?
(РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ)

30.6
ЗАХІД
%

33.8

20.3
38.8

ЦЕНТР
%

35.6

24.9

40.9

44.5

СХІД
%
30.7

ЗВИЧАЙНО, ВАЖЛИВИМИ Є І
СВОБОДА, І ДОСТАТОК, ПРИ
ЦЬОМУ В ОБМІН НА ДОБРОБУТ
ВАРТО ПОСТУПИТИСЯ ДЕРЖАВІ
ЧАСТКОЮ СВОЇХ ПРАВ ТА
ГРОМАДЯНСЬКИХ СВОБОД
ЗВИЧАЙНО, ВАЖЛИВИМИ Є І
СВОБОДА, І ДОСТАТОК, ПРИ ЦЬОМУ
ЗАРАДИ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ТА
ГАРАНТІЙ ДОТРИМАННЯ ВСІХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ ВАРТО
ТЕРПІТИ ПЕВНІ МАТЕРІАЛЬНІ
ТРУДНОЩІ

20.9
38.3

24.8

27.1

ДОНБАС
%

ПІВДЕНЬ
%

48.1

40.9

ВАЖКО
СКАЗАТИ

Опитування цільових груп. В усіх групових опитуваннях матеріальні цінності займали
нижчі позиції за пріоритетністю в переліку ціннісних орієнтирів. Однак при відповіді на
більш конкретне перевірочне питання щодо можливості обміняти свої права на певні
ЗВИЧАЙНО, ВАЖЛИВИМИ Є І СВОБОДА, І
ЗВИЧАЙНО, ВАЖЛИВИМИ Є І СВОБОДА, І ДОСТАТОК,
ВАЖКО
матеріальні
блага
виявилися
певні особливості,
якіЗАРАДИ
в окремих
схожі на
дані
ДОСТАТОК, ПРИ
ЦЬОМУ
В ОБМІН НА ДОБРОБУТ
ПРИ ЦЬОМУ
ОСОБИСТОЇгрупах
СВОБОДИ дуже
ТА
СКАЗАТИ
ВАРТО ПОСТУПИТИСЯ ДЕРЖАВІ ЧАСТКОЮ СВОЇХ
ГАРАНТІЙ ДОТРИМАННЯ ВСІХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ
загальнонаціонального
опитування.
ПРАВ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ СВОБОД
ВАРТО ТЕРПІТИ ПЕВНІ МАТЕРІАЛЬНІ ТРУДНОЩІ
Так, серед правозахисників та журналістів найвища частка тих, які вважають пріоритетом
особисту свободу — 74% і 70% відповідно. Найменше таких серед поліцейських (36%),
політиків та державних службовців (39%). Водночас характерними є високі частки осіб в усіх
29.8
31.7
32.3
31.3
31.7
30.2
групах, які не визначилися стосовно цього питання (від 16% до 32%).

%

%

%

38.5

36.3

38.1

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

ПОЛІТИКИ

21.9

15.7

14.7

Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018-2020)

28.8

15.8

9.9
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ГАРАНТІЙ ДОТРИМАННЯ ВСІХ
ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ ВАРТО
ТЕРПІТИ ПЕВНІ МАТЕРІАЛЬНІ
ТРУДНОЩІ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВАЖКО
СКАЗАТИ

ЯКЕ З ЦИХ СУДЖЕНЬ ВАМ БЛИЖЧЕ?
ЗВИЧАЙНО, ВАЖЛИВИМИ Є І СВОБОДА, І
ДОСТАТОК, ПРИ ЦЬОМУ В ОБМІН НА ДОБРОБУТ
ВАРТО ПОСТУПИТИСЯ ДЕРЖАВІ ЧАСТКОЮ СВОЇХ
ПРАВ ТА ГРОМАДЯНСЬКИХ СВОБОД

29.8

31.7

%

ЗВИЧАЙНО, ВАЖЛИВИМИ Є І СВОБОДА, І ДОСТАТОК,
ПРИ ЦЬОМУ ЗАРАДИ ОСОБИСТОЇ СВОБОДИ ТА
ГАРАНТІЙ ДОТРИМАННЯ ВСІХ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ
ВАРТО ТЕРПІТИ ПЕВНІ МАТЕРІАЛЬНІ ТРУДНОЩІ

32.3

%

31.3

31.7

30.2

%

38.5

36.3

38.1

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

ПОЛІТИКИ

28.8

21.9

%
49.3
СУДДІ

15.7

14.7

15.8

9.9

%

%

69.6

74.3

ЖУРНАЛІСТИ

ПРАВОЗАХИСНИКИ

2016

Право на життя
Право на соціальне
забезпечення
Право на свободу та особисту
недоторканність (право на захист
від свавільного затримання
чи арешту)
Право на справедливий суд

22

ВАЖКО
СКАЗАТИ

Право на працю і право
на справедливі й сприятливі
умови праці
Право на освіту

2018 2020

77.7 84.9 80.2
63.2 58.6 58.7
52.6 54.9 54.6
56.0 58.0 53.7
55.0 55.7 52.5

ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРАВ ЛЮДИНИ

57.2 54.9 51.5

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

ПОЛІТИКИ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

15.7 ПРАВ
14.7
15.8
ПРІОРИТЕТНІСТЬ
РІЗНИХ
ЛЮДИНИ
21.9
28.8

%

9.9

%

%

69.6

74.3

Право на життя стабільно залишається найважливішим правом для українців упродовж
трьох опитувань поспіль. Воно є ключовим для 4/5 опитаних (80% населення).

49.3

Інші найважливіші для респондентів права умовно можна поділити на дві категорії:
соціальні права та забезпечення недоторканності і справедливості. Так, право на соціальне
СУДДІ
ЖУРНАЛІСТИ
ПРАВОЗАХИСНИКИ
забезпечення (59%), право на працю (53%), право на освіту (52%), право на житло (51%) та
право на достатній життєвий рівень (44%) можна віднести до соціальних потреб індивідів.
До іншої категорії прав можна віднести право на свободу та особисту недоторканність (55%),
право на справедливий суд (54%), право самому розпоряджатися власною долею (45%),
свобода думки, совісті та релігії (42%).

ТОП 10 НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПРАВ
2016

Право на життя

2018 2020

77.7 84.9 80.2

Право на соціальне
забезпечення
Право на свободу та особисту
недоторканність (право на захист
від свавільного затримання
чи арешту)
Право на справедливий суд

63.2 58.6 58.7
52.6 54.9 54.6
56.0 58.0 53.7

Право на працю і право
на справедливі й сприятливі
умови праці

55.0 55.7 52.5

Право на освіту

57.2 54.9 51.5

Право на житло

58.3 55.2 50.8

Право самому розпоряджатися
власною долею

44.8 47.1 45.3

Право на достатній життєвий
рівень для себе і своєї сім'ї

50.6 47.6 44.2

Свобода думки, совісті і релігії

45.5 42.0 41.6

ЗАХІД

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СХІД

ДОНБАС

на життя
Право на
життя
Право на життя
Правознають
на життя
Що українці
і думаютьПраво
про права
людини: оцінка
змін
(2016-2018-2020)

1

72.9

76.7

91.9

86.5

Право на життя

87.6
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умови праці
Право на освіту

57.2 54.9 51.5

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Право на житло

58.3 55.2 50.8

Право самому розпоряджатися

Регіональний
розподіл. У всіх трьох дослідженнях право на життя посідає перше
44.8 місце
45.3
47.1 серед
власною долею
пріоритетних у всіх регіонах, проте найбільше респондентів (майже 92%) поставили це право
Право на достатній життєвий
на перше
місце
на іПівдні
(Донбас — 88%, Схід — 87%). Право на соціальне
забезпечення
50.6
47.6 44.2
рівень для
себе
своєї сім'ї
посіло другу сходинку в усіх регіонах (за винятком Півдня), де воно не увійшло до п’ятірки
Свобода думки,
і релігії
45.5(68%),
41.6
42.0 праву
пріоритетних
прав.совісті
Натомість
респонденти віддали перевагу праву на працю
на освіту (66%), праву на житло (62%), а також праву на свободу та особисту недоторканність
(58%).

ТОП 5 НАЙВАЖЛИВІШИХ ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ
(РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ)

1
2
3
4
5

ЗАХІД

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СХІД

ДОНБАС

Право на життя

Право на життя

Право на життя

Право на життя

Право на життя

76.7

72.9
Право на соціальне
забезпечення

Право на соціальне
забезпечення

56.8

58.7
Право на
справедливий суд

Право на свободу
та особисту
недоторканність

53.2

56.3
Право на свободу
та особисту
недоторканність

Право на
справедливий суд

52.8

53.0
Право на достатній
життєвий рівень

Право на освіту

52.0

51.9

КУЛЬТУРНІ ПРАВА

право на отримання освіти, на
задоволення своїх культурних потреб,
в тому числі на своїй рідній мові та ін.

91.9
Право на працю

67.7
Право на освіту

86.5
Право на соціальне
забезпечення

60.6
Право на освіту

66.0

59.9
Право на свободу
та особисту
недоторканність

Право на житло

61.7
Право на свободу
та особисту
недоторканність

58.3

59.1
Право на працю

54.1

87.6
Право на соціальне
забезпечення

76.0
Право на освіту

71.3
Право на працю

65.1
Право на
справедливий суд

61.2

2016 2018 2020

2.93 3.0

3.2

ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

право обирати владу та бути обраним,
створювати політичні партії та
громадські об’єднання, свобода
мирних зібрань тощо

24

2.95 2.79 3.12

БАЗОВІ ПРАВА

право на життя, особисту свободу,
свободу слова і переконань, свободу
пересування, право на приватне

ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПРАВ ЛЮДИНИ

2.9 2.82 2.91

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОЦІНКА СТАНУ
ДОТРИМАННЯ ПРАВ
ЛЮДИНИ
МИКОЛА МИРНИЙ

Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018-2020)
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ЗАХІД

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СХІД

ДОНБАС

Право на
справедливий суд

Право на свободу
та особисту
недоторканність

Право на освіту

Право на освіту

Право на освіту

Право на свободу
та особисту
недоторканність

Право на
справедливий суд

Право на житло

Право на свободу
та особисту
недоторканність

Право на працю

Аналізуючи оцінки населенням України стану дотримання прав людини, важливо розуміти,
що це Право
не стільки
скільки
уявлення
людей
про реалізацію
того чи
Правооцінка
на життяситуації,
Право
на життя
Право
на життя
Право на життя
на життяоб’єктивна
іншого права, яке частіше за все формується під впливом ЗМІ та інтернету. Проте уявлення
87.6
86.5
91.9
76.7
72.9
людей є надзвичайно важливими, оскільки саме вони формують політичний порядок
денний,
а також
пояснюють
налаштована
з меншою
на соціальнелюдина
Право
на соціальне
Правоповедінку
на соціальне людей. ПесимістичноПраво
Право на
соціальне
забезпечення
забезпечення
забезпечення
Право на працю
забезпечення
ймовірністю піде захищати свої права, оскільки вона переконана, що система не працює або
76.0
60.6
67.7
56.8
працює погано.58.7

1
2

71.3
59.9ЛЮДИНИ
66.0
56.3ОЦІНКА 53.2
3
ПОТОЧНА
ДОТРИМАННЯ
ПРАВ

4

Оцінка рівня дотримання прав людини респондентами є достатньо посередньою. Дві
65.1
59.1
61.7
52.8
53.0
категорії прав (культурні та політичні) оцінені респондентами на задовільному рівні (вище
свободуотримали оцінку менше 3-х балів: це
3-х балів
за п’ятибальною шкалою). Інші Право
групинаправ
та особисту
Право на достатній
Право на
недоторканність
Право
на
освіту
Право на
працю
життєвий
рівень
справедливий
суд
базові права людини, соціально-економічні та екологічні права.
Причому
найнижче
оцінені
61.2
54.1
58.3
51.9права.
52.0 та екологічні
соціально-економічні

5

ОЦІНКА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ
(ОЦІНКА ЗА П’ЯТИБАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ, ДЕ «1» ОЗНАЧАЄ,
ЩО ПРАВА ДУЖЕ ПОГАНО ДОТРИМУЮТЬСЯ, А «5» — ДУЖЕ ДОБРЕ)

КУЛЬТУРНІ ПРАВА

право на отримання освіти, на
задоволення своїх культурних потреб,
в тому числі на своїй рідній мові та ін.

2016 2018 2020

2.93 3.0

3.2

ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

право обирати владу та бути обраним,
створювати політичні партії та
громадські об’єднання, свобода
мирних зібрань тощо

2.95 2.79 3.12

БАЗОВІ ПРАВА

право на життя, особисту свободу,
свободу слова і переконань, свободу
пересування, право на приватне
життя та таємницю листування, доступ
до інформації, право на справедливий
суд, свобода совісті та релігій тощо

СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ
ПРАВА право на працю, достатній
життєвий рівень, соціальний захист,
право на охорону здоров‘я, право на
ведення власного бізнесу тощо

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА

право на здорове навколишнє
середовище, право контролювати
стан довкілля тощо
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2.9 2.82 2.91

2.22 2.34 2.47

2.4 2.41 2.46
ОЦІНКА СТАНУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

КУЛЬТУРНІ ПРАВА

2.93 3.0

право на отримання освіти, на
задоволення своїх культурних потреб,
в тому числі на своїй рідній мові та ін.

3.2
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОЛІТИЧНІ ПРАВА

право обирати владу та бути обраним,
створювати політичні партії та

Опитування
цільових
груп.
Представники
опитаних
2.95
3.12 груп доволі співмірно оцінюють
2.79 цільових
громадські
об’єднання,
свобода
мирних зібрань тощо
рівень дотримання прав людини за різними категоріями. Так, найвище оцінюються політичні
БАЗОВІ
ПРАВА
та культурні
права
(від 3,2 до 3,6 балів), а найгірше соціально-економічні та екологічні (від
право на життя, особисту свободу,
свободу
слова
і
переконань,
2,1 до 2,6 балів). Дотриманнясвободу
базових прав людини дещо краще оцінено правоохоронцями
2.9 2.82 2.91
пересування, право на приватне
життя та (3,3
таємницю
доступ
та суддями
і 3,2листування,
бали відповідно),
але гірше — правозахисниками, журналістами і
до інформації, право на справедливий
суд,
свобода
совісті
та
релігій
тощо
державними службовцями (2,8 бали). Дотримання політичних прав найкраще оцінено
суддями
та правозахисниками
— 3,6 бали, натомість найгірше державними службовцями
СОЦІАЛЬНІ
ТА ЕКОНОМІЧНІ
2.22 2.34 в2.47
— 3,2ПРАВА
бали. Невеликі
відмінності
оцінці дотримання екологічних прав:
право на працю,
достатній спостерігаються
життєвий рівень, соціальний захист,
поліцейські
стан їх
дотримання
на 2,6 бали, а журналісти — на 2,1.
право наотримали
охорону здоров‘я,
право
на
ведення власного бізнесу тощо

ЕКОЛОГІЧНІ ПРАВА

2.4 2.41 2.46

право на здорове навколишнє
середовище, право контролювати
стан довкілля тощо

ДИНАМІКА ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
ЯКИМ ЧИНОМ ЗА ОСТАННІЙ РІК ЗМІНИЛАСЯ СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ Й ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД?
СИТУАЦІЯ
ЗМІНИЛАСЯ
НА КРАЩЕ

СИТУАЦІЯ
ЗМІНИЛАСЯ
НА ГІРШЕ

З ОДНИМИ ПРАВАМИ
СИТУАЦІЯ СТАЛА КРАЩОЮ.
З ІНШИМИ – ГІРШОЮ

8.5 6.6
33.4

ЗАХІД
%

20.9

25.6

28.1

28.8

ПРАКТИЧНО НІЧОГО
НЕ ЗМІНИЛОСЯ

5.5

ЦЕНТР
%

29.1
12.8 4.8

16.5
41.5

15.6

18.7

5.0

ЗАГАЛОМ

35.7

25.8

ДИНАМІКА
2020, %

ВАЖКО
СКАЗАТИ

1.3

СХІД
%

17.0

ПІВДЕНЬ 13.6
%
49.4

27.6
13.3

19.5

2.3

18.8
ДОНБАС
14.8
%

44.5

18.0
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Понад чверть українців (26%) вважають, що ситуація в країні щодо забезпечення прав
людини й основоположних свобод за попередній рік змінилася на гірше. Ще 36% вважають,
що практично нічого не змінилося. Лише кожен двадцятий стверджує, що ситуація змінилася
на краще. Ще 16% не визначилися з відповіддю.
Регіональні відмінності. На Заході України респонденти дещо більше оптимістичні, у той
же час найбільш песимістичні — на Сході та в Центрі. Тут майже 30% опитаних вважають,
що ситуація змінилася на гірше. На Півдні половина респондентів вважають, що нічого
принципово не змінилося за рік.
Опитування цільових груп. Серед представників різних цільових груп спостерігаються
суттєві відмінності стосовно оцінки того, як змінилася ситуація з правами людини в Україні
впродовж попереднього року. Найбільш оптимістично ситуацію оцінюють правоохоронці:
26% говорять про покращення і лише 10% про погіршення. Найгірші оцінки спостерігаються
серед журналістів: лише 5% кажуть про покращення ситуації, а 50% — про погіршення.

ЯКИМ ЧИНОМ ЗА ОСТАННІЙ РІК ЗМІНИЛАСЯ СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ ЩОДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ Й ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД?
СИТУАЦІЯ
ЗМІНИЛАСЯ
НА КРАЩЕ

СИТУАЦІЯ
ЗМІНИЛАСЯ
НА ГІРШЕ

З ОДНИМИ ПРАВАМИ
СИТУАЦІЯ СТАЛА КРАЩОЮ.
З ІНШИМИ – ГІРШОЮ

9.6 7.7
26.0

12.4

%

34.6

%

21.4

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

2.0 4.9

4.0 8.9

%

34.2

21.8
50.0

ЖУРНАЛІСТИ

%

%

26.0

21.9

ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

19.6
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10.0

ВАЖКО
СКАЗАТИ

6.8 11.0

25.9

30.3

22.1

23.5

ПРАКТИЧНО НІЧОГО
НЕ ЗМІНИЛОСЯ

СУДДІ

1.6 12.5
23.8

41.6

34.4

%

31.3

20.3

ПРАВОЗАХИСНИКИ

ПОЛІТИКИ

ОЦІНКА СТАНУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ОЦІНКА ДОТРИМАННЯ КОНКРЕТНИХ ПРАВ
Більшості населення України (57%) складно визначити, з дотриманням яких саме прав
людини ситуація стала кращою. Однак можна зафіксувати покращення в дотриманні таких
прав: свобода думки, совісті і релігії — 9%; право на участь у культурному житті — 7%;
свобода вираження та доступ до інформації — 6%; право на освіту — 6%; свобода зібрань та
створення об’єднань — 5%.
Дещо простіше респондентам було визначитися з тими правами, ситуація з дотриманням яких
погіршилась, але й тут 41% опитаних не дали відповіді на це запитання. Якщо виокремити
баланс оцінок (різниця між позитивними та негативними оцінками), то більшість прав будуть
зазнавати від’ємних значень: серед українців суттєво переважають песимістичні оцінки.
Згідно з опитуванням українці вважають, що за минулий рік погіршилася ситуація передусім
із соціальними правами: правом на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що
включає достатнє харчування, одяг і житло, а також на неухильне поліпшення умов життя —
23%, правом на соціальне забезпечення — 20%; правом на працю і правом на справедливі й
сприятливі умови праці — 20%. Респонденти також відзначають суттєвий регрес у дотриманні
права на справедливий суд (право на доступ до суду, процесуальні права, право на адвоката
і правову допомогу, право на ведення процесу своєю рідною мовою чи користуванням
послугами перекладача, право на виконання рішення суду тощо).
Цікаво, що серед громадянських та політичних прав і свобод найбільший регрес українці
побачили в реалізації права на справедливий суд та права на захист персональних даних.
Якщо перше можна цілком пояснити багатьма проблемами і скандалами в судовій владі, то
друге є певним новим трендом в Україні, оскільки раніше люди переважно не звертали уваги
на це право. Припускаємо, що останнє стало наслідком пандемії COVID-19 і карантину, коли
багато осіб зіштовхнулись із захистом приватних даних через цифровізацію адміністративних
та комерційних послуг, а також необхідність широкого використання онлайн-сервісів у різних
сферах.
Так само ця тенденція отримала підтвердження у вигляді зростання кількості звернень
про порушення прав людини на захист персональних даних до Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини. Так, у 2020 році до Омбудсмана надійшло 2 031 повідомлення
про порушення прав людини на захист персональних даних, що порівняно з 2019 роком
(1 061) майже вдвічі більше. За результатами аналізу отриманих Уповноваженим повідомлень
вбачається, що більшість із них (майже 1 500) стосувалися порушення права людини
на невтручання в особисте й сімейне життя під час здійснення діяльності зі стягнення
заборгованості за грошовими зобов’язаннями фізичних осіб (колекторська діяльність).
Отримані повідомлення також стосувалися незаконного поширення персональних даних
Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018-2020)
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ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
СИТУАЦІЯ
ЗМІНИЛАСЯ

СИТУАЦІЯ
ЗМІНИЛАСЯ

З ОДНИМИ ПРАВАМИ
СИТУАЦІЯ СТАЛА КРАЩОЮ.

ПРАКТИЧНО НІЧОГО
НЕ ЗМІНИЛОСЯ

ВАЖКО
СКАЗАТИ

черезНА інтернет,
неправомірного
витребування
згоди на обробку персональних даних у
КРАЩЕ
НА ГІРШЕ
З ІНШИМИ – ГІРШОЮ
випадках, коли така згода не потрібна, неправомірного поширення персональних даних у
месенджерах та соціальних мережах, порушення права на захист персональних даних під час
6.8 11.0
9.6 7.7
впровадження електронних сервісів. 12.4

25.9

%

%

2.0 4.9

4.0 8.9

%

Статево-вікові
відмінності. Старша вікова група демонструє значно вищий скептицизм
26.0
21.4
26.0
34.6
34.2
щодо соціально-економічних прав, зокрема щодо дотримання права на соціальне
10.0
забезпечення (26% відчули погіршення), права на достатній життєвий рівень (25% відчули
погіршення)
і права на найвищий досяжний
здоров’я (12%
30.3рівень фізичного і психічного21.9
22.1
відчули погіршення). Вікова група 30–54 років помітно випереджає інші вікові групи щодо
скептицизму
до динаміки ситуації з дотриманням
права на працю (23% відчули
погіршення).
ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ
ПОЛІЦЕЙСЬКІ
СУДДІ

ОЦІНКА
ВЛАСНОГО ДОСВІДУ
21.8
23.5
ЩОДО ПОРУШЕНЬ
ПРАВ% 23.8
%
50.0

1.6 12.5
34.4

%

31.3

Більше
третини українців заявили, що ніколи не зіштовхувалися з порушенням своїх прав.
19.6
16% також не змогли однозначно відповісти
на це запитання. Постійно потрапляють
у ситуації
41.6
20.3
порушення своїх прав 9%, а 20% стверджують, що таке іноді трапляється. Приблизно така ж
частка (19%)
вказали, що таке бувалоПРАВОЗАХИСНИКИ
раз чи два.
ЖУРНАЛІСТИ
ПОЛІТИКИ

ЧИ БУВАЛИ СИТУАЦІЇ, КОЛИ ВАШІ ПРАВА
(АБО ПРАВА БЛИЗЬКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ) БУЛИ ПОРУШЕНІ?
2016 2018 2020

16.4 8.8
15.0 7.3
2016
2018
2020

ПОРУШЕННЯ
ВІДБУВАЮТЬСЯ
ПОСТІЙНО

14.5 8.2
35.9 40.1 38.8

%

ПОРУШЕННЯ ІНОДІ
ТРАПЛЯЮТЬСЯ

23.9 24.5 20.0
14.6
13.1
19.0
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ПОРУШЕННЯ
ТРАПЛЯЛИСЯ
ЕПІЗОДИЧНО
(ОДИН ЧИ ДВА РАЗИ)
ПОРУШЕНЬ
НЕ ТРАПЛЯЛОСЯ
ВАЖКО
СКАЗАТИ

ОЦІНКА СТАНУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Право на працю і право на справедливі

41.6
ЖУРНАЛІСТИ

ПРАВОЗАХИСНИКИ

20.3
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОЛІТИКИ

Респонденти з вищим рівнем освіти дещо частіше заявляють про те, що їхні права порушують.
Серед респондентів з середнім рівнем освіти майже половина (47%) вказали, що не фіксували
порушень своїх прав. Серед респондентів з вищою чи незакінченою вищою освітою про
відсутність порушень вказали тільки 30–32% респондентів.
2016 2018 2020

16.4 8.8
ПОРУШЕННЯ
ВІДБУВАЮТЬСЯ
При цьому навряд чи у світі є людина,
права якої не порушувалися хоча б раз
у житті. Тому
15.0 7.3
ПОСТІЙНО

коли третина
опитаних заявляє, що їхні права ніколи не порушувалися, це насправді не
2016
ПОРУШЕННЯ
ІНОДІ
8.2ця частина громадян має слабкі уявлення
14.5
відповідає дійсності і свідчить про
те, що
про власні
ТРАПЛЯЮТЬСЯ
права та свободи й про обов’язки держави.

% 23.9 24.5 20.0
Серед тих респондентів, права яких були порушені, більшість зіштовхнулися з соціальними
2018

35.9 40.1 38.8

ПОРУШЕННЯ
ТРАПЛЯЛИСЯ
ЕПІЗОДИЧНО
(ОДИН ЧИ ДВА РАЗИ)

2020Так, 17% заявляли про порушення права на працю та на справедливі й сприятливі
питаннями.
14.6
ПОРУШЕНЬ
умови праці, а 14% — права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї,
що включає
НЕ ТРАПЛЯЛОСЯ
13.1
достатнє харчування, одяг і житло, а також на неухильне поліпшення умов життя. Ще 12%
19.0
респондентів вказали на те, що потрапляли в ситуації порушення праваВАЖКО
на соціальне
СКАЗАТИ
забезпечення, а по 7% — зіштовхнулися з порушенням права на справедливий суд та права
на захист персональних даних.

ЯКІ САМЕ ВАШІ ПРАВА БУЛИ ПОРУШЕНІ ЗА ОСТАННІ ДВА РОКИ?
ТОП 5, %
Право на працю і право на справедливі
й сприятливі умови праці
Право на достатній життєвий рівень для
себе і своєї сім’ї, що включає достатнє
харчування, одяг і житло, а також на
неухильне поліпшення умов життя

17.1
14.0

Право на соціальне забезпечення

11.5

Право на справедливий суд
(право на доступ до суду, процесуальні
права, право на адвоката і правову
допомогу тощо)

7.2

Захист персональних даних

6.7

Важко сказати

43.4

Якщо говорити про певні дії, які можуть бути трактовані як порушення прав людини, то 15%
опитаних заявили, що зіштовувалися з невиплатою заробітної плати; по 8% — з оглядом
речей та особистим оглядом патрулем поліції на вулиці, а також із дискримінацією. Ще 6% —
із незаконним затриманням. Трохи більше 60% опитаних заявили, що до них не траплялися
жодні дії з перерахованих.

18.3 15.6

2016 2018 2020
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16.9 14.4

ТАК, ДУЖЕ
СЕРЙОЗНОЮ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Статево-вікові відмінності. Чоловіки вдвічі частіше за жінок заявляли про ситуації
незаконного затримання, обшуку без санкції суду, огляду речей та особистого огляду
патрулем поліції на вулиці, необґрунтованого застосування насильства з боку поліції,
заборони мирного зібрання, а також у півтора рази більше повідомляли про отримання
погроз за критику органів влади. Молоді чоловіки серед усіх статево-вікових груп найчастіше
заявляли про випадки огляду (18%) та насильства з боку поліції (6%), а чоловіки середнього
віку частіше повідомляли про ситуації незаконного затримання (10%), обшуку без санкції
суду (5%) та отримання погроз за критику органів влади (4%).
У той же час жінки більш ніж у півтора рази частіше за чоловіків повідомляли про застосування
фізичних покарань у сім’ї, удвічі більше — про розголошення приватної медичної інформації
та в дев’ять разів частіше — про примус до статевих стосунків. І хоча відсоток серйозного
порушення прав людини, яким є примус до статевих стосунків, порівняно невеликий (1%),
його екстраполяція на доросле жіноче населення України дозволяє оцінити кількість
потенційних постраждалих у 100–150 тис. (з урахуванням похибки вибірки). Серед молодих
жінок до 30 років цей відсоток сягає 3%, що становить майже 2/3 серед заявлених випадків.
До того ж найбільший відсоток молодих жінок серед усіх статево-вікових груп заявили про
фізичні покарання (4%) та розголошення приватної медичної інформації (5%).
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ОЦІНКА СТАНУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПРОБЛЕМА
ДИСКРИМІНАЦІЇ
МИКОЛА МИРНИЙ
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ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дискримінація має багато вимірів та причин, частина з них втілені у моделі поведінки, що
здаються
цілком
через що дискримінацію не помічають, не розуміють.
Право суспільству
на працю і право
назвичними,
справедливі
17.1
й сприятливі
умови праці
З огляду
на це випадки
дискримінації доволі складно фіксувати.
Право на достатній життєвий рівень для
себе і своєї сім’ї, що включає достатнє
харчування, одяг і житло, а також на
неухильне поліпшення умов життя

14.0

ПРОБЛЕМА
Право на соціальнеДИСКРИМІНАЦІЇ
забезпечення
на справедливий суд
ТАПраво
ЇЇ НАЙПОШИРЕНІШІ
ПРОЯВИ
(право на доступ до суду, процесуальні

11.5
7.2

права, право на адвоката і правову

Дуже
серйозною
допомогу
тощо)дискримінацію в українському суспільстві вважають 18% опитаних (17%
чоловіків і 20% жінок). Ще 43% вважають її серйозною, але не основною (44% чоловіків і 42%
Захист персональних даних
6.7 і
жінок). Ще п’ята частина респондентів вважає, що це взагалі не проблема (22% чоловіків
19% жінок), і приблизно стільки ж не змогли відповісти на це запитання.
Важко сказати

43.4

Порівняно з попередніми опитуваннями, дещо зменшилася кількість респондентів, які не
вважають дискримінацію в українському суспільстві проблемою. Натомість несуттєво зросла
кількість опитаних, які вважають дискримінацію дійсно серйозною проблемою.

ЧИ ВВАЖАЄТЕ ВИ ДИСКРИМІНАЦІЮ СЕРЙОЗНОЮ ПРОБЛЕМОЮ
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ?

18.3 15.6

2016 2018 2020

16.9 14.4
2016
2018
2020

ТАК, ДУЖЕ
СЕРЙОЗНОЮ

14.8 18.2
20.5 28.2 25.7

%

ЗАГАЛОМ —
СЕРЙОЗНОЮ,
АЛЕ Є БІЛЬШ
ВАЖЛИВІ
ПРОБЛЕМИ

43.9

40.5

НІ, ЦЕ ВЗАГАЛІ
НЕ ПРОБЛЕМА

43.1

ВАЖКО
СКАЗАТИ

Третина респондентів заявили, що особисто зіштовхувалися з проявами дискримінації. Ще
14% не змогли відповісти на це запитання. Водночас більше половини (54%) заявили, що ніколи
0%
5%
15%
20%
25%
30%
35%
2016 2018 2020
не потерпали від цієї проблеми.
На10%
перший
погляд,
здається,
що
така40%
цифра
є позитивною.
Вік
+2.4
37.4поводження
39.7 39.8 з
Однак, швидше за все, у багатьох випадках людина навіть не усвідомлює,
що
нею є дискримінацією, тому наведені дані не свідчать про відсутність дискримінації як такої.
Інвалідність
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Сексуальна
орієнтація

+5.0

+4.4

32.7 32.1 37.7

ПРОБЛЕМА ДИСКРИМІНАЦІЇ

21.6 24.9 26.0

16.9 14.4
2016
2018

ТАК, ДУЖЕ
СЕРЙОЗНОЮ

14.8 18.2
20.5 28.2 25.7

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗАГАЛОМ
—
СЕРЙОЗНОЮ,
АЛЕ Є БІЛЬШ
ВАЖЛИВІ
ПРОБЛЕМИ

%

Якщо порівнювати думки респондентів за роки проведення дослідження, то відслідковується
НІ, ЦЕ ВЗАГАЛІ
43.9 за всіма захищеними ознаками.
2020згадок про дискримінацію практично
збільшення
Єдиний сутНЕ ПРОБЛЕМА
40.5
тєвий виняток — політичні погляди й майновий стан,43.1
де оцінки можливої дискримінації зменВАЖКО
шились. Утім, як уже було зауважено вище, збільшення означення дискримінації
не означає,
СКАЗАТИ
що реальний рівень дискримінації збільшився. За певних обставин це може означати просто
посилення дискурсу, що зумовлює більшу обізнаність і кількість відповідей на запитання.

ЗА ЯКИМИ ОЗНАКАМИ НАЙЧАСТІШЕ ДИСКРИМІНУЮТЬ ЛЮДЕЙ
В УКРАЇНІ? (ПОЗНАЧТЕ ВСЕ, ЩО ВВАЖАЄТЕ ЗА ПОТРІБНЕ)
0%
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10%
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20%
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30%

Вік

21.6 24.9 26.0
20.3 24.8 25.7

+5.4

Майновий стан

24.4 20.3 24.0

–0.4

Стать

20.4 22.0 22.3

+1.9

Етнічне походження
(національність)

14.8 17.0 21.1

+6.3

Політичні погляди

19.9 20.4 16.6

–3.3

Релігійні погляди

12.2 11.7 15.7

+3.5

Статус внутрішньо
переміщених осіб

11.8 14.6 13.6

+1.8

Місце проживання

2018 2020

32.7 32.1 37.7

+4.4

Стан здоров'я

2016

37.4 39.7 39.8

+5.0

Сексуальна
орієнтація

Громадянство

40%

+2.4

Інвалідність

Сімейний стан

35%

7.3

8.9 11.0

+4.0

4.4

5.1 8.4

+0.5

5.8

8.3 6.3

0.6

0.6 0.8

+3.3

Інше

+0.2

В Україні нікого
не дискримінують

12.8 11.9 9.0

–3.8

Важко сказати

13.7 17.2 14.4

+0.7
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%
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40%

35

Релігійні погляди

12.2 11.7 15.7

+3.5

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Статус внутрішньо
переміщених осіб

11.8 14.6 13.6

+1.8

Місце проживання
7.3 8.9
11.0 в
Регіональні
відмінності. +3.3
Рейтинг ознак, за якими найчастіше дискримінують
людей
Україні, має свої регіональні відмінності, і лише такі ознаки, як «вік» та «інвалідність» увійшли
Сімейний стан
+4.0 Серйозними підставами для дискримінації для4.4
5.1 8.4
в першу трійку в усіх регіонах.
практично
всіх
регіонів виявились і ознаки стану здоров’я (дані коливаються від 19% до 33%), статі (20%–
Громадянство
+0.5
5.8 8.3 6.3
30%) та сексуальної орієнтації (21%–28%). Доволі сильно вирізняється з-поміж інших регіонів
Донбас
Адже, з одного боку, тут найбільша кількість опитаних (більше
Інше своєю строкатістю.+0.2
0.6 0.6 0.8
чверті) заявили, що в Україні взагалі нікого не дискримінують, а з іншого, респонденти тут
В Україні
нікого
набагато
частіше
згадували про ознаки дискримінації,
які в інших регіонах згадувалися
–3.8
12.8 11.9 вдвічі
9.0
не дискримінують
менше, наприклад, політичні погляди (44%, в інших регіонах — від 9% до 21% згадок), статус
Важко сказати
+0.7
внутрішньо
переміщених осіб (28%,
в інших регіонах — 10%–15%), місце проживання
(26%
13.7 17.2 14.4
порівняно з 8%–11%), громадянство
(16%15%
у порівнянні
0%
5%
10%
20%
25%2%–10%).
30%
35%
40%

ОЦІНКА НАЙПОШИРЕНІШИХ ОЗНАК, ЗА ЯКИМИ НАЙЧАСТІШЕ
ДИСКРИМІНУЮТЬ ЛЮДЕЙ В УКРАЇНІ
(РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ, ТОП 5)

ЗАХІД

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СХІД

ДОНБАС

1
2

Інвалідність

Вік

Вік / Інвалідність

Інвалідність

Політичні погляди

3
4

Стан здоров'я

5

49.1

39.0
Інвалідність

Вік

45.8

40.9/40.4
Майновий стан

30.2

Стан здоров'я

31.0

Релігійні погляди
Стан здоров’я

В Україні нікого
не дискримінують

13.8

30.9

22.6

23.5

В Україні нікого
не дискримінують

38.0

В Україні нікого
не дискримінують

Стать

27.9

30.2
Статус переселенців
Етнічне походження
(національність)

Майновий стан

21.7

3.3

34.1

Сексуальна
орієнтація

Стать

Стать

27.5

Вік

33.4

27.7

24.7

Сексуальна
орієнтація

Вік

29.8

26.3

Майновий стан

44.2

Етнічне походження Етнічне походження
(національність)
(національність)
Інвалідність

Сексуальна
орієнтація

33.4

34.7

22.7

27.9

В Україні нікого
не дискримінують

7.2

В Україні нікого
не дискримінують

6.7

28.7

Статево-вікові відмінності. Оцінка проблеми дискримінації за статтю демонструє найбільші
гендерні розбіжності серед відповідей респондентів: 20% чоловіків та 24% жінок заявили про
таку проблему, вона також є більш актуальною для молоді (26%). Найбільше про цю проблему
повідомляли
молоді жінки (28%), а найменше — чоловіки середньої вікової групи
(18%).
ДЕРЖАВНІ
ПРАВО-
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1

СЛУЖБОВЦІ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

Вік

Сексуальна
орієнтація

53.8

49.3

СУДДІ

Сексуальна
орієнтація

35.6

ПОЛІТИКИ

ЖУРНАЛІСТИ ЗАХИСНИКИ

Сексуальна
Сексуальна
орієнтація
орієнтація
ПРОБЛЕМА ДИСКРИМІНАЦІЇ

Стать

59.4

67.6

79.2

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗАХІД

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

СХІД

ДОНБАС

Дискримінація
чітку тенденцію
до зростання
відсотка
Вік єдина демонструє
Вік / Інвалідність
Інвалідність
Політичні
погляди зі
Інвалідність за віком
збільшенням віку
39% у середній віковій
у групі
49.1респондентів: 37%
39.0 серед молоді,
40.9/40.4
34.7 групі та 44%44.2
старше 54 років. Оцінка дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації продемонструвала
Інвалідність
Вік
Вік
Вік
Майновий стан
найбільші розбіжності між поколіннями серед усіх питань: про неї заявили 34% серед молоді
45.8 жінок і 33%30.2
29.8
(36% серед молодих
серед молодих чоловіків),
27% у33.4
середній віковій 38.0
групі та
Етнічне походження Етнічне походження
Сексуальна
18% серед
старшої групи
(18% серед старших
жінок і 20% серед
старших чоловіків).
(національність)
(національність)
Інвалідність
орієнтація
Стан здоров'я

1
2
3
4

33.4

26.3

27.7

30.9

34.1

Опитування цільових груп. Серед ознак дискримінації представники цільових груп
Сексуальна
найчастіше
називали
сексуальну
найчастіше
її назвали поліцейські,
судді,
орієнтація
Стан здоров'я орієнтацію:
Стать
Стать
Майновий
стан
журналісти та правозахисники,
а
політики
та
державні
службовці
—
включили
цю
ознаку
31.0
24.7
22.6
27.9
30.2 до
топ 5. Вік та інвалідність так само увійшли до п’ятірки найчастіших дискримінаційних
ознак
Статус переселенців
Етнічне походження
Сексуальна
Релігійні погляди
у всіх групах.
Про
дискримінацію
за
ознакою
статі
часто
згадували
правозахисники,
а
серед
(національність)
орієнтація
Стать
Стан здоров’я
Майновий стан
політиків ця ознака
взагалі
очолила
«дискримінаційний
рейтинг».
Цікавим
спостереженням
27.5
23.5
21.7
22.7
27.9
є те, що правозахисники, журналісти та політики взагалі критичніше ставляться до
В Україні нікого
В Україні нікого
В Україні нікого
В Україні нікого
В Україні нікого
не дискримінують
не дискримінують
не дискримінують
не дискримінують
не дискримінують
проблематики
дискримінації,
а «рейтинги»
дискримінаційних
оцінок у цих групах
є вищими.
Натомість серед
суддів
більше
всього
респондентів
(11%)
вважають,
що
в
Україні
взагалі
13.8
3.3
7.2
6.7
28.7
нікого не дискримінують.

5

ЗА ЯКИМИ ОЗНАКАМИ НАЙЧАСТІШЕ ДИСКРИМІНУЮТЬ ЛЮДЕЙ
В УКРАЇНІ? (ТОП 5)
ДЕРЖАВНІ
СЛУЖБОВЦІ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

1

Вік

Сексуальна
орієнтація

2
3
4

Майновий стан

5

53.8

Етнічне
походження

36.5
30.8
Сексуальна
орієнтація /
Стан здоров’я

31.5
Майновий стан

29.4

30.1
26.0

27.4

Вік

68.3
Стать /
Інвалідність

52.9

54.7
Інвалідність

79.2

54.9
Стать

Інвалідність

46.9

Етнічне
походження /
Політичні погляди Політичні погляди Політичні погляди

26.0

Вік / Етнічне
походження

57.8
Вік

Сексуальна
орієнтація

67.6

59.4

32.9
Інвалідність

ПРАВОЖУРНАЛІСТИ ЗАХИСНИКИ
Сексуальна
орієнтація

Стать

Сексуальна
орієнтація

Вік

34.8
Інвалідність

ПОЛІТИКИ

35.6

41.3
Майновий стан

Інвалідність

Сексуальна
орієнтація

49.3

39.4
Стать

СУДДІ

67.3
Етнічне
походження

51.0
Статус
вимушених
переселенців

42.2

54.5
Статус
вимушених
переселенців

45.1

52.5
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Раса чи національність
не повинні впливати

61.1

25.5

3.5 1.8

8.1

Етнічне
походження

Сексуальна
орієнтація

Вік / Етнічне
походження

39.4
41.3
32.9
57.8
54.9
2
52.9
36.5
34.8
31.5
54.7
3
ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ
ПЕВНИХ
30.8 ГРУП 29.4
30.1
46.9
51.0
4
Майновий стан

Вік

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Стать

Інвалідність

Майновий стан

Інвалідність

Інвалідність

Вік

Майновий стан

Інвалідність

Вік

68.3

Стать /
Інвалідність

Стать

Інвалідність

67.3

Етнічне
походження

54.5

Сексуальна
Етнічне
Статус
Статус
орієнтація /
походження /
вимушених
вимушених
Більшість
населення
України
декларує
підтримку
універсальності
прав людини.
Так, серед
Політичні
погляди
погляди переселенців
Стан здоров’я
Політичні
погляди Політичні
переселенців

5

пропонованих
абсолютна
погодилися з52.5
тим,
26.0 більшість
45.1
26.0для оцінки тверджень
27.4
42.2респондентів
що «раса» чи національність / етнічне походження не повинні впливати на наявність того чи
іншого права людини (87%). Аналогічна ситуація і з тим, що такого впливу не повинно бути за
ознакою статті чи віку (83%) або політичних поглядів (82%).

НАСКІЛЬКИ ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ТАКИМИ ТВЕРДЖЕННЯМИ?
Раса чи національність
не повинні впливати
на наявність того чи
іншого права людини

61.1

Стать чи вік не повинні
впливати на наявність того
чи іншого права людини

58.0

56.7

Політичні та інші погляди
не повинні впливати на
наявність того чи іншого
права людини
ПОВНІСТЮ
ПОГОДЖУЮСЯ

25.5

СКОРІШЕ
ПОГОДЖУЮСЯ

СКОРІШЕ
НЕ ПОГОДЖУЮСЯ

3.5 1.8

8.1

25.1

6.0 2.1

8.8

25.3

7.6 1.4

9.0

ЗОВСІМ
НЕ ПОГОДЖУЮСЯ

ВАЖКО
СКАЗАТИ

Утім дещо іншою є картина при аналізі питань щодо готовності в обмеженні певних дуже
конкретних соціальних груп. Так, безумовно чи за певних обставин респонденти готові
обмежувати права наркозалежних (63%), «олігархів» (50%), колишніх засуджених (46%),
людей із непопулярними політичними поглядами (наприклад, тих, хто підтримує Росію) —
Наркозалежні
25.8 — 42%. Середній рівень
37.5 підтримки обмеження
25.9
10.8
46% та представників ЛГБТ-спільноти
в правах
спостерігається стосовно ромів — 38% та безхатченків — 31%. Респонденти менш готові
Олігархи
23.2— 18% та внутрішньо
26.7 переміщених34.2
15.9
обмежувати в правах безробітних
осіб — 20%.
Колишні засуджені
Порівняно
з попереднім опитуванням
2018 року,
готовність безумовно
13.2
33.2 дещо зменшилася40.0
13.6
обмежувати в правах певні соціальні групи. Це стосується колишніх засуджених (–3,8%), ЛГБТ
Люди з певними
23.8 людей із непопулярними
39.4
15.0
(–3,2%),
наркозалежних
безхатченків (–1,8%),
політичними
політичними
поглядами(–1,5%),21.8
поглядами (–1,6%) та ромів (–1,4%). Готовність обмежувати в правах безробітних та
Гомосексуали, геї,
17.4
24.4
43.9
14.4
переселенців
практично не змінилась.
лесбійки, трансгендери
Роми (цигани)

10.3

Люди без певного місця
проживання

7.1

Переселенці з окупованих
районів Донбасу та Криму
38
Безробітні

27.8
24.2

47.3
54.4

4.3 16.0

66.8

3.7 13.9

71.4

14.7
14.3
12.9

ПРОБЛЕМА ДИСКРИМІНАЦІЇ

11.0

права людини
ПОВНІСТЮ
ПОГОДЖУЮСЯ

СКОРІШЕ
ПОГОДЖУЮСЯ

СКОРІШЕ
НЕ ПОГОДЖУЮСЯ

ЗОВСІМ
ВАЖКО
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ
НЕ ПОГОДЖУЮСЯ

СКАЗАТИ

ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЧИ МОЖУТЬ БУТИ ОБМЕЖЕНІ
В ПРАВАХ ПЕВНІ СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ?
Наркозалежні

25.8

Олігархи

23.2

Колишні засуджені

13.2

Люди з певними
політичними поглядами

21.8

Гомосексуали, геї,
лесбійки, трансгендери

17.4

Роми (цигани)

10.3

Люди без певного місця
проживання

7.1

Переселенці з окупованих
районів Донбасу та Криму

4.3 16.0

66.8

12.9

Безробітні

3.7 13.9

71.4

11.0

БЕЗУМОВНО, ПОВИННІ
БУТИ ОБМЕЖЕНІ

37.5

25.9

26.7

34.2

15.9

40.0

13.6

39.4

15.0

43.9

14.4

33.2
23.8
24.4
27.8
24.2

47.3
54.4

ЗА ПЕВНИХ ОБСТАВИН
МОЖУТЬ БУТИ ДЕЩО ОБМЕЖЕНІ

10.8

НІ, ОБМЕЖУВАТИ
ПРАВА ЦІЄЇ ГРУПИ НЕ МОЖНА

14.7
14.3

ВАЖКО
СКАЗАТИ

У випадках із наркозалежними, колишніми засудженими, людьми з непопулярними політичними поглядами та олігархами хоч відносно висока частка відповідей на боці обмеження за
певних обставин, більшість стоять на позиціях того, що обмежувати права не можна. У решті
груп прослідковується тенденція, схожа до результатів загальнонаціонального опитування:
серед соціальних
груп, де респондентів у переважній більшості готові (безумовно чи
 хороша
«Він
людина,
7.5 11.1 — наркозалежні
19.0
12.0
50.5
хоч і єврей»
за певних обставин) обмежувати,
та колишні
засуджені;


«олігархи» та люди з непопулярними політичним поглядами також належать до «зони

«Усі цигани (роми) живуть
ризику»,
тут відповіді
є практично
5.4 щодо
16.8 підтримки
17.2 та заборони обмежень
15.3рів45.4
з наркотиків
чиадже
крадіжок»

нозначними, а відсоток тих, хто не міг визначитися, є вищим у порівнянні з відповідями «важко сказати» щодо інших соціальних груп;

«Вінничани проти геїв»

7.2 11.4

14.0

42.4

25.0

дещо кращим є ставлення до ромів, представників ЛГБТ-спільноти, адже тут уже пере«Мігранти несуть
важають
відповіді щодо неможливості обмеження прав;
хвороби
та злочинність.


4.9 13.9 15.7
16.1
49.5
Ми повинні
не допустити
однозначно
толерантне ставлення фіксується щодо безхатченків, безробітних,
їх у нашому місті»
внутрішньо переміщених осіб — тут абсолютна більшість респондентів в усіх цільових
ТАК, ЦІЛКОМ
ТАК, ЯКЩО
ІНОДІ,
ЗАЛЕЖНО
ТАКІ ВИРАЗИ НЕ МОЖНА ПОШИРЮВАТИ
ВАЖКО
групах заперечує
можливість
обмеження
прав.
АДЕКВАТНО

ЦЕ ПРАВДА

ВІД КОНТЕКСТУ

В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ
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Наркозалежні

25.8

37.5

СТАВЛЕННЯ
ДО «МОВИ
ВОРОЖНЕЧІ»
Олігархи
23.2
26.7

25.9
34.2

10.8
15.9

Колишні засуджені

13.2
40.0
Вивчення ставлення до мови ворожнечі
наразі33.2
є дуже актуальним, особливо
з огляду 13.6
на те,
що
основним
джерелом
інформації
про
права
людини
є
ЗМІ,
а
також
ЗМІ
найбільш
впливають
Люди з певними
21.8
23.8
39.4
15.0
політичними
на
формуванняпоглядами
уявлень про права людини. Відтак інформація, заклики, які люди отримують
через
медіа, соціальні
мережі, значною мірою впливають на формування цінностей,
Гомосексуали,
геї,
17.4
24.4
43.9
14.4
лесбійки,
трансгендери
уявлень про те, що є допустимим, нормальним тощо. Однак під час формулювання питання
вРоми
дослідників
виникали сумніви, наскільки респондентам буде зрозумілою юридична
(цигани)
10.3
27.8
47.3
14.7
термінологія, тому для отримання більш реалістичної картини щодо ставлення до такого
Люди без
певного
місця використовувалися конкретні приклади таких висловлювань.
явища,
як мова
ворожнечі,
7.1

проживання

24.2

54.4

14.3

Що
стосуєтьсяз окупованих
проявів мови ворожнечі стосовно різних груп (наприклад, «Він хороша
Переселенці
16.0живуть з наркотиків чи66.8
районівхоч
Донбасу
та Криму
людина,
і єврей»,
«Усі цигани4.3
(роми)
крадіжок», «Вінничани 12.9
проти
геїв», «Мігранти несуть хвороби та злочинність»), то від 42% до 50% українців вважають, що
Безробітні
3.7 13.9
71.4населення важко відповісти
11.0
їх не можна поширювати в жодному
випадку. Від 12% до 25%
(залежно від вислову), решта — готові під різними приводами виправдовувати вживання таких
БЕЗУМОВНО,
ЗА ПЕВНИХ ОБСТАВИН
НІ, ОБМЕЖУВАТИ
ВАЖКО
висловів.
Це ПОВИННІ
свідчить про відсутність
одностайності щодо
несприйняття мови ворожнечі.
БУТИ ОБМЕЖЕНІ
МОЖУТЬ БУТИ ДЕЩО ОБМЕЖЕНІ
ПРАВА ЦІЄЇ ГРУПИ НЕ МОЖНА
СКАЗАТИ
Значна частина населення не бачить проблеми, чому її не можна використовувати, або не
вважає взагалі, що це мова ворожнечі, й вона є неприйнятною.

ЧИ ВВАЖАЄТЕ ВИ АДЕКВАТНИМ ПОШИРЕННЯ В ЗМІ ТАКИХ ВИРАЗІВ?
(ВІДЗНАЧТЕ ОДНУ ВІДПОВІДЬ ПО КОЖНОМУ РЯДКУ)
«Він хороша людина,
хоч і єврей»

7.5 11.1

«Усі цигани (роми) живуть
з наркотиків чи крадіжок»

5.4 16.8

«Вінничани проти геїв»

7.2 11.4

14.0

«Мігранти несуть
хвороби та злочинність.
Ми повинні не допустити
їх у нашому місті»

4.9

15.7

ТАК, ЦІЛКОМ
АДЕКВАТНО

40

ТАК, ЯКЩО
ЦЕ ПРАВДА

13.9

19.0

50.5

17.2

ІНОДІ, ЗАЛЕЖНО
ВІД КОНТЕКСТУ

45.4

12.0
15.3
25.0

42.4
49.5
ТАКІ ВИРАЗИ НЕ МОЖНА ПОШИРЮВАТИ
В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ

16.1
ВАЖКО
СКАЗАТИ

ПРОБЛЕМА ДИСКРИМІНАЦІЇ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Цікавим є розподіл думок респондентів щодо того, чи повинна держава реагувати на
подібні дискримінаційні висловлювання. Трохи більше третини (35%–38% чоловіків і
32% жінок) вважають, що це елемент свободи слова, і держава не може втручатися в цю
сферу. Протилежної думки дотримуються 45% респондентів (42% чоловіків і 48% жінок).
Вони погоджуються, що держава повинна заборонити такі висловлювання і встановити
відповідальність за їхнє поширення. До того ж кожен п’ятий респондент не зміг визначитися
стосовно цього запитання.

СТАВЛЕННЯ ДО УМОВ ТРИМАННЯ ЗАСУДЖЕНИХ
Відповідаючи на запитання «Чи можна тримати засуджених у поганих умовах у тюрмах?»,
більшість опитаних (60%) заявили, що саме позбавлення волі вже є покаранням саме по
собі, а умови утримання повинні бути нормальними. Водночас майже чверть опитаних (23%)
вважають, що злочинці не заслуговують на гарні умови утримання, тому засуджених можна
тримати в поганих умовах. Ще близько 17% не змогли відповісти на це запитання.

ЧИ МОЖНА ТРИМАТИ ЗАСУДЖЕНИХ У ПОГАНИХ УМОВАХ У ТЮРМАХ? %

17.2

23.0

%

ТАК, ЗЛОЧИНЦІ НЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ
НА ГАРНІ УМОВИ УТРИМАННЯ

НІ, САМЕ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ ВЖЕ
Є ПОКАРАННЯМ, А УМОВИ ТРИМАННЯ
ПОВИННІ БУТИ НОРМАЛЬНИМИ

ВАЖКО
ВІДПОВІСТИ

59.8

Регіональний зріз. Нетиповий розподіл відповідей спостерігається в Південному регіоні.
Тут найбільша кількість респондентів (близько 32%) вважають, що засуджених можна
тримати в поганих умовах у тюрмах, і найменша кількість (менше 52%) погоджується з тим,
що саме обмеження волі вже є покаранням, а умови тримання повинні бути нормальними.
Водночас на Донбасі найбільше респондентів, які вважають, що саме обмеження волі вже
є покаранням, а умови тримання повинні бути нормальними. Крім
2016 того,
2018 слід
2020 відзначити, що
16.4 8.8
ПОРУШЕННЯ
ця тенденція є сталою, оскільки в опитуваннях 2016 та 2018 років мала місце така
ж ситуація
ВІДБУВАЮТЬСЯ
15.0 7.3
ПОСТІЙНО
щодо Півдня та Донбасу.
2016

14.5 8.2
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2018

35.9 40.1 38.8

%

23.9 24.5 20.0

ПОРУШЕННЯ ІНОДІ
ТРАПЛЯЮТЬСЯ
ПОРУШЕННЯ
ТРАПЛЯЛИСЯ

41
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42

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

АКТИВНІСТЬ
СТОСОВНО ЗАХИСТУ
СВОЇХ ПРАВ
МИКОЛА МИРНИЙ
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17.2

23.0

ТАК, ЗЛОЧИНЦІ НЕ ЗАСЛУГОВУЮТЬ
НА ГАРНІ УМОВИ УТРИМАННЯ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

%

НІ, САМЕ ОБМЕЖЕННЯ ВОЛІ ВЖЕ
Є ПОКАРАННЯМ, А УМОВИ ТРИМАННЯ
ПОВИННІ БУТИ НОРМАЛЬНИМИ

Більше третини опитаних українців заявили, шо ніколи не зіштовхувалися з порушенням своїх
прав. Ще 16% не змогли однозначно відповісти на це запитання. Про постійне порушення
ВАЖКО
ВІДПОВІСТИ
прав заявили 9% населення, а 20% стверджують, що таке іноді
трапляється. Приблизно така
59.8
ж частка (19%) вказали, що подібне бувало раз чи два. При цьому навряд чи у світі є людина,
права якої не порушувалися, тому ці дані свідчать, що третина громадян має слабкі уявлення
про власні права та свободи, і що ці люди навіть не помічають, що їхні права порушуються.

ЧИ БУВАЛИ СИТУАЦІЇ, КОЛИ ВАШІ ПРАВА (АБО ПРАВА БЛИЗЬКИХ ВАМ
ЛЮДЕЙ) БУЛИ ПОРУШЕНІ?
2016 2018 2020

16.4 8.8
15.0 7.3
2016
2018

ПОРУШЕННЯ
ВІДБУВАЮТЬСЯ
ПОСТІЙНО

14.5 8.2
35.9 40.1 38.8

2020

%

ПОРУШЕННЯ ІНОДІ
ТРАПЛЯЮТЬСЯ

23.9 24.5 20.0
14.6
13.1
19.0

УЯВЛЕННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ
ЗАХИСТУ
ПРАВ
Звернення до засобів
масової інформації

ПОРУШЕННЯ
ТРАПЛЯЛИСЯ
ЕПІЗОДИЧНО
(ОДИН ЧИ ДВА РАЗИ)
ПОРУШЕНЬ
НЕ ТРАПЛЯЛОСЯ
ВАЖКО
СКАЗАТИ

2016

2018 2020

27.8 23.1 23.3

Найбільш ефективним способом захисту прав людини українці продовжують вважати
звернення
до засобів
Звернення
до судумасової інформації (23%). Звернення до суду — на другому
16.2 місці
20.9
21.1(21%).
На третьому місці — звернення до Європейського суду з прав людини (20%). 22% вважають,
Звернення до Європейського
що всуду
Україні
взагалі
немає способів захистити свої права.
19.3 18.6 19.6
з прав
людини
Звернення
до родичів,
Уявлення
населення
про звернення до журналістів як найефективніший спосіб
відстояти
16.3 15.0
16.0
пошук потрібних знайомств
свої права — це серйозна інституційна проблема. Така ситуація означає, що державна
Звернення до
14.0
15.4
18.1захист.
правоохоронна
та поліції
судова системи працюють неналежно, й люди не отримують
від них
Звернення до прокуратури
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Звернення до міжнародних
організацій
Звернення до адвоката,
до системи безоплатної
правової допомоги

8.4 15.1 14.3
12.7 13.4 13.1
АКТИВНІСТЬ СТОСОВНО ЗАХИСТУ СВОЇХ ПРАВ

–

8.1 12.8
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ТОП 10 НАЙЕФЕКТИВНІШИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ
2016

2018 2020

Звернення до засобів
масової інформації

27.8 23.1 23.3

Звернення до суду

16.2 21.1 20.9

Звернення до Європейського
суду з прав людини

19.3 18.6 19.6

Звернення до родичів,
пошук потрібних знайомств

16.3 15.0 16.0

Звернення до поліції

14.0 18.1 15.4

Звернення до прокуратури

8.4 15.1 14.3

Звернення до міжнародних
організацій
Звернення до адвоката,
до системи безоплатної
правової допомоги

12.7 13.4 13.1
–

8.1 12.8

Звернення до Президента

5.7

7.6 8.9

Звернення до неурядових
правозахисних організацій

6.9

6.3 8.5

Насправді взагалі немає
способів захистити свої права

18.5 23.0 21.5

Важко відповісти

14.9 13.7 15.2

Регіональні відмінності. Щодо регіональних особливостей уявлення людей про ефективні
способи захисту, то слід зазначити, що на Півдні (41%), Донбасі (34%) та Сході (23%) більшість
респондентів вважають, що таких засобів узагалі не існує. Менш категоричні з цього питання
респонденти із Заходу (11%).

ЗАХІД

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

Звернення
до суду

Звернення до суду / Звернення
Європейського суду до родичів,
з прав людини
пошук знайомств

СХІД

ДОНБАС

Звернення
до суду

Звернення
до суду

Варто також відзначити, що на Донбасі на першому місці знаходиться звернення до поліції
Звернення до
Звернення до
(30%), Звернення
тоді як на Заході Звернення
та Півдні такий захід
навіть не
увійшов
до п’ятірки,
а на Сході та в
Європейського
суду
Європейського
суду Звернення
з прав людини
з прав людини / ЗМІ до поліції
до ЗМІ
до ЗМІ
Центрі посідає третю позицію. У цілому респонденти із Заходу, Центру та Сходу вважають
33.6 найефективнішим
22.7 засобом, а Південь
22.1 і Схід 19.5/19.0
звернення до медіа
обрали звернення до29.5
ЄСПЛ.

1
2
3
4

31.7
Звернення
до родичів,
пошук знайомств

16.0/16.5
Звернення
до поліції

26.9
Звернення
до адвоката

Звернення
до прокуратури /
до поліції

Звернення
до суду

10.2
Звернення
до родичів,
пошук знайомств

17.5

20.0
14.0
Звернення
до міжнародних
організацій

Звернення

9.8

Звернення

13.6

Звернення до
Європейського суду
з прав людини

13.2/13.5
Звернення до
адвоката / міжнар.
організацій
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24.7

24.0
23.3
Звернення
до адвоката

11.2/11.7

Звернення
до родичів,

19.4
Звернення

45

Важко відповісти

14.9 13.7 15.2
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УЯВЛЕННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ
(РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ, ТОП 5)

1
2
3
4
5

ЗАХІД

ЦЕНТР

ПІВДЕНЬ

Звернення
до ЗМІ

Звернення
до ЗМІ

Звернення до
Звернення до
Європейського суду Європейського суду Звернення
з прав людини
з прав людини / ЗМІ до поліції

33.6

22.7

22.1

Звернення до суду / Звернення
Європейського суду до родичів,
з прав людини
пошук знайомств

Звернення
до суду

31.7
Звернення
до родичів,
пошук знайомств

26.9

16.0/16.5
Звернення
до поліції

10.2

24.7
Звернення
до прокуратури

14.0
Звернення
до міжнародних
організацій

9.8
Звернення
до прокуратури

23.2

13.6
Звернення до ЗМІ

8.5

ДОНБАС

19.5/19.0
Звернення
до суду

29.5
Звернення
до суду

17.5
Звернення
до прокуратури /
до поліції

Звернення
до суду

Звернення
до родичів,
пошук знайомств

Звернення
до адвоката

20.0

СХІД

13.2/13.5
Звернення до
адвоката / міжнар.
організацій

11.2/11.7
Звернення
до родичів,
пошук знайомств

24.0
Звернення до
Європейського суду
з прав людини

23.3
Звернення
до адвоката

19.4
Звернення
до прокуратури

12.8

10.5

17.8

40.9

22.7

34.1

Насправді взагалі немає способів захистити свої права

11.4

19.6

Опитування цільових груп. Помітною тенденцією є те, що респонденти вважають більш
ефективними ті способи захисту своїх прав, у системі яких вони працюють. Так, серед
поліцейських декларується вища ефективність звернення до поліції, серед журналістів — до
медіа, суддів — до судової системи, а серед правозахисників — до неурядових правозахисних
організацій. Дещо виділяються державні службовці, які називають найбільш ефективним
звернення
до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. До речі, державні
службовці
ДЕРЖАВНІ
ПРАВОпродемонстрували
найнижчі в порівнянні
з іншими групами
оцінки у своїх
уявленнях
СЛУЖБОВЦІвзагалі
ПОЛІЦЕЙСЬКІ
СУДДІ
ЖУРНАЛІСТИ
ЗАХИСНИКИ
про ефективність
Звернення добудь-яких засобів захисту прав людини. До того ж у цій групі й найвищий
Уповноваженого ВР /
Звернення
рівень зневіри
в те, суду
що права
взагалі можна
відстояти (18%Звернення
у порівнянні з найближчими
8%
Європейського
Звернення
Звернення
до правозахисних
з прав людини
до суду
до ЗМІ
організацій
до ЗМІ / поліції
у журналістів).

1
2
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3

27.9

39.8

84.9

Звернення до
Звернення до суду / Звернення до
Європейського суду Європейського суду
до родичів,
з прав людини
з прав людини
пошук знайомств

16.3
Звернення
до адвоката

14.4
Звернення
до міжнародних

31.8
Звернення
до суду

49.3
Звернення
до ЗМІ

26.4
Звернення до
державного бюро

59.8

69.0

Звернення до
Європейського суду Звернення
з прав людини
до ЗМІ

51.0
Звернення до
правозахисних
організацій

61.0
Звернення до
Європейського суду
з прав людини

АКТИВНІСТЬ СТОСОВНО
45.1 ЗАХИСТУ СВОЇХ
27.4
54.0ПРАВ
Звернення

Звернення
до міжнародних

Звернення
до міжнародних

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЯКИЙ СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ Є НАЙБІЛЬШ ЕФЕКТИВНИМ
ЗАРАЗ В УКРАЇНІ? (ТОП 5)
ДЕРЖАВНІ
СЛУЖБОВЦІ

1
2
3
4
5

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

Звернення до
Уповноваженого ВР /
Європейського суду Звернення
з прав людини
до ЗМІ / поліції

27.9

СУДДІ
Звернення
до суду

39.8

Звернення
до адвоката

31.8
Звернення
до суду

14.4
Звернення
до міжнародних
організацій

26.4

12.5
Власними діями,
включаючи
використання зброї

10.6

21.4

Звернення
до правозахисних
організацій

59.8
51.0
Звернення до
правозахисних
організацій

Звернення
до адвоката

69.0

Звернення до
Європейського суду Звернення
з прав людини
до ЗМІ

61.0
Звернення до
Європейського суду
з прав людини

45.1

54.0

Звернення
до міжнародних
організацій

Звернення
до міжнародних
організацій

44.1

47.0

27.4

22.4
Звернення
до Президента

Звернення
до ЗМІ

49.3
Звернення
до ЗМІ

Звернення до
державного бюро
розслідувань

ПРАВОЗАХИСНИКИ

84.9

Звернення до
Звернення до суду / Звернення до
Європейського суду Європейського суду
до родичів,
з прав людини
з прав людини
пошук знайомств

16.3

ЖУРНАЛІСТИ

17.8

Організація мітингів,
демонстрацій,
Звернення
акцій непокори
до суду

Звернення
до поліції

15.1

40.2

40.0

ОСОБИСТИЙ ДОСВІД ВІДСТОЮВАННЯ
ПРАВ ЛЮДИНИ
19.3
2016 2018
2020
Лише 20% опитаних українців успішно
Приблизно
рівні частки
15.3захищали свої права.
ТАК,
Іїх
В БІЛЬШОСТІ
респондентів
(по
40%)
ніколи
не
намагалися
захистити
свої
права
або
пробували
захистити,
2016
ВИПАДКІВ МЕНІ ЦЕ
14.5
40.0
ВДАВАЛОСЯ
але ці спроби були марними.

2018

54.9

%

ТАК, АЛЕ В БІЛЬШОСТІ
Попри це, такі показники є58.4
значно кращими, ніж під час попередніх досліджень.
Частка
ВИПАДКІВ МОЇ
27.1
БУЛИ
респондентів, які пробували захищати свої права, зросла з 42% у 2016 роціСПРОБИ
до
60%
у 2020
МАРНИМИ
2020
29.8
році. І попри те, що основна частина респондентів у більшості випадків не змогли
захистити
НАВІТЬ І НЕ
(-ЛАСЯ)
40.7 ці питання (з 15%НАМАГАВСЯ
свої права, збільшилася кількість тих, які успішно вирішили
у 2016 році
до
19% у 2020-му).
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5
4

бюро
до
міжнародних
використання
зброї державного
до Президента
розслідувань
організацій

10.6
12.5

21.4
22.4

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

5

Власними діями,
включаючи
використання зброї

до
міжнародних
акцій
непокори
організацій

Звернення
до поліції

Організація мітингів,
демонстрацій,
Звернення
акцій непокори
до суду

40.2
44.1

15.1
17.8

Звернення
до Президента

до міжнародних
суду
організацій

Звернення
до поліції
до адвоката

40.0
47.0

ЯКЩО ВАШІ ПРАВА
(АБО БЛИЗЬКИХ
ВАМ15.1
ЛЮДЕЙ) БУЛИ
10.6
21.4
40.2ПОРУШЕНІ,40.0
ТО ЧИ ПРОБУВАЛИ ВИ ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА?

19.3
15.3
2016

40.0

2018
2016
2020
2018

40.0

54.9

54.9

2016 2018 2020
ТАК, І В БІЛЬШОСТІ
ВИПАДКІВ МЕНІ ЦЕ
ВДАВАЛОСЯ

14.5
19.3

%15.327.1

58.4

14.5

%

58.4

27.1

2020

2016 2018 2020 ТАК, АЛЕ В БІЛЬШОСТІ
ВИПАДКІВ МОЇ
СПРОБИ
БУЛИ
ТАК,
І В БІЛЬШОСТІ
МАРНИМИ МЕНІ ЦЕ
ВИПАДКІВ
ВДАВАЛОСЯ
НАВІТЬ І НЕ
НАМАГАВСЯ (-ЛАСЯ)
ТАК, АЛЕ В БІЛЬШОСТІ
ВИПАДКІВ МОЇ
СПРОБИ БУЛИ
МАРНИМИ

29.8
40.7
29.8
40.7

НАВІТЬ І НЕ
НАМАГАВСЯ (-ЛАСЯ)

Існує залежність між готовністю відстоювання своїх прав і рівнем освіти. Так, серед осіб з
середньою чи середньою спеціальною освітою близько 43% респондентів не намагалися
захищати свої права. Серед осіб з вищою освітою таких лише 35%.
19.7
ЯКЩО
ВАШІ ПРАВА (АБО БЛИЗЬКИХ
ВАМ ЛЮДЕЙ)
БУЛИ ПОРУШЕНІ,
СЕРЕДНЯ
37.0
ТО ЧИ ПРОБУВАЛИ ВИ ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА?43.3(ОСВІТНІЙ РОЗПОДІЛ)
18.8

СЕРЕДНЯ
СПЕЦІАЛЬНА
СЕРЕДНЯ

18.8

СЕРЕДНЯ
СПЕЦІАЛЬНА
ВИЩА

14.3

35.5

43.3
43.3
44.0

44.0

35.5

24.0

20.524.0

5.7

ТАК, АЛЕ В БІЛЬШОСТІ
ВИПАДКІВ МОЇ
СПРОБИ
БУЛИ
ТАК,
І В БІЛЬШОСТІ
МАРНИМИ
ВИПАДКІВ МЕНІ ЦЕ
ВДАВАЛОСЯ
НАВІТЬ І НЕ
НАМАГАВСЯ (-ЛАСЯ)
ТАК, АЛЕ В БІЛЬШОСТІ
ВИПАДКІВ МОЇ
СПРОБИ БУЛИ
МАРНИМИ
НАВІТЬ І НЕ
НАМАГАВСЯ (-ЛАСЯ)

58.7

17.3

ПОЛІЦЕЙСЬКІ
ДЕРЖАВНІ
СЛУЖБОВЦІ

50.0

50.0

20.5

ДЕРЖАВНІ
СЛУЖБОВЦІ

ТАК, І В БІЛЬШОСТІ
ВИПАДКІВ МЕНІ ЦЕ
ВДАВАЛОСЯ

43.3

35.7

ВИЩА

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

35.7
37.9

20.5

НЕЗАКІНЧЕНА
ВИЩА

СУДДІ

37.0

14.3

НЕЗАКІНЧЕНА
ВИЩА
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37.9

19.7

35.9

43.6
58.7

17.3
20.3

74.6

АКТИВНІСТЬ СТОСОВНО ЗАХИСТУ СВОЇХ ПРАВ

35.9

43.6

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Опитування цільових груп. За винятком поліцейських, більше половини представників
19.7постійно або іноді порушуються. Про це говорять 56%
інших
груп стверджують, що їхні права
СЕРЕДНЯ
37.0
43.3
державних службовців, 56% суддів, 56% журналістів, 69% правозахисників
і 64% політиків.
Серед поліцейських про це заявило18.8
44%. Показово, що про відсутність будь-яких порушень
СЕРЕДНЯ
37.9
ТАК, І В БІЛЬШОСТІ
прав
говорять тільки 9% журналістів і 12% правозахисників,43.3
у той час як серед
поліцейських
СПЕЦІАЛЬНА
ВИПАДКІВ МЕНІ ЦЕ
ВДАВАЛОСЯ
ця кількість сягає 30%.
14.3

НЕЗАКІНЧЕНА
ВИЩА

50.0

ТАК, АЛЕ В БІЛЬШОСТІ

При цьому ефективність спроб захисту своїх прав35.7
з боку поліцейських таВИПАДКІВ
журналістів
є
МОЇ
СПРОБИ БУЛИ
посередньою, ще менш ефективно свої
У той же час
МАРНИМИ
20.5права відстоювали державні службовці.
ВИЩА
44.0
І НЕ
судді, політики та правозахисники є тими групами, 35.5
які найбільш
ефективноНАВІТЬ
захищали
свої
НАМАГАВСЯ (-ЛАСЯ)
права у випадку їх порушення.

ЯКЩО ВАШІ ПРАВА (АБО БЛИЗЬКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ) БУЛИ ПОРУШЕНІ,
ТО ЧИ ПРОБУВАЛИ ВИ ЗАХИСТИТИ СВОЇ ПРАВА?
24.0

ДЕРЖАВНІ
СЛУЖБОВЦІ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

СУДДІ

58.7

17.3

20.5

43.6

74.6

20.3

5.7

ЖУРНАЛІСТИ

20.6

ПРАВОЗАХИСНИКИ

35.9

10.6

ПОЛІТИКИ

2.0

41.2
38.2

38.8

37.3

ТАК, І В БІЛЬШОСТІ
ВИПАДКІВ МЕНІ ЦЕ
ВДАВАЛОСЯ

50.6

60.8

ТАК, АЛЕ В БІЛЬШОСТІ
ВИПАДКІВ МОЇ
СПРОБИ БУЛИ
МАРНИМИ
НАВІТЬ І НЕ
НАМАГАВСЯ (-ЛАСЯ)

Уже третє дослідження поспіль зберігається тенденція щодо відмінностей у засобах, які
українці вважають ефективними, і тими, до яких реально звертаються. Так, серед тих способів,
якими респонденти пробували захищати свої права, були такі: звернення до суду (16%),
звернення до родичів, пошук потрібних знайомств (15%), звернення до місцевих органів
влади (14%), звернення до поліції (12%), звернення до адвоката, до системи безоплатної
Звернення до суду
15.80
правової допомоги (11%).
Звернення до родичів, пошук
потрібних знайомств

15.10

Звернення до місцевих
органів влади

13.80

Звернення до поліції

11.50

Звернення до адвоката, до системи
безоплатної правової допомоги

10.60
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ПОЛІТИКИ

2.0

37.3

60.8

НАВІТЬ І НЕ
НАМАГАВСЯ (-ЛАСЯ)

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЯКЩО ВИ ПРОБУВАЛИ ЗАХИЩАТИ СВОЇ ПРАВА, ТО ЯК САМЕ?
З ВИКОРИСТАННЯМ ЯКИХ ЗАСОБІВ?
Звернення до суду

15.80

Звернення до родичів, пошук
потрібних знайомств

15.10

Звернення до місцевих
органів влади

13.80

Звернення до поліції

11.50

Звернення до адвоката, до системи
безоплатної правової допомоги
Власними діями, включаючи
використання зброї, якщо
необхідно

10.60
7.80

Звернення до прокуратури

6.90

Звернення до засобів масової
інформації

5.50

Вирішення питання за допомогою
хабара та інших подібних засобів

3.40

Звернення до неурядових
правозахисних організацій

3.20

Як бачимо, уявлення про ефективність будь-якого методу захисту своїх прав не означає,
що населення використовуватиме його на практиці. Так, звернення до ЗМІ хоч і вважається
найефективнішим способом захисту прав людини, усе ж застосовувалося лише невеликою
часткою респондентів. Аналогічна ситуація зі зверненням до ЄСПЛ чи міжнародних
організацій. Частково це пояснюється складністю процесу такого відстоювання прав.
Бо мої права ніколи
Протилежна
картина спостерігається щодо звернення до місцевих органів влади. Попри
не порушували
43.5
уявлення про низьку ефективність цього методу, його застосовували відносно значна частка
Бо вважаю це марною витратою
респондентів.
21.8
сил і часу – нічого з цього не вийде
Бо в мене немає грошей,

Сумною
тенденцією
залишається те, що всі неформальні способи відстоювання власних прав
7.7
щоб за
це платити
людини увійшли до топ 10, зокрема йдеться про пошук знайомств (15%), власні дії, включаючи
Бо не знаю, як це робити
3.6
застосування зброї (8%), хабар (3%).
Бо в мене немає
на цене
часу
3.2
Респонденти,
які ніколи
вдавалися до захисту своїх прав, стверджують, що їхні права
ніколи не порушували — 44%. Ще майже 22% вважають відстоювання своїх прав марною
Інше
тратою часу («З цього нічого не вийде»), а 8% ніколи не захищали своїх прав через те, що0.4
не
мають
фінансової
прав
Важко
сказатиможливості для цього. Лише в 4% випадків люди не відстоювали своїх 21.3
з огляду на те, що не знають, як це робити, а 3% скаржаться на відсутність вільного часу.
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АКТИВНІСТЬ СТОСОВНО ЗАХИСТУ СВОЇХ ПРАВ

3.20

правозахисних організацій

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЯКЩО ВИ НІКОЛИ НЕ ВДАВАЛИСЯ ДО ЗАХИСТУ СВОЇХ ПРАВ, ТО ЧОМУ?
(ЗАЗНАЧТЕ ВСЕ, ЩО ВВАЖАЄТЕ ЗА ПОТРІБНЕ)
Бо мої права ніколи
не порушували

43.5

Бо вважаю це марною витратою
сил і часу – нічого з цього не вийде

21.8

Бо в мене немає грошей,
щоб за це платити

7.7

Бо не знаю, як це робити

3.6

Бо в мене немає на це часу

3.2

Інше

0.4

Важко сказати

21.3

СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
Як показують дані опитування, чверть українців знають про можливість отримання безоплатної правової допомоги (БПД) від держави, а також те, де її можна отримати.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ВІД ДЕРЖАВИ?

25.4
18.4
2016

39.5
2018
2020

2016 2018 2020
ТАК, ЗНАЮ, ДЕ І ЯК ЇЇ
МОЖНА ОТРИМАТИ

11.9
47.0

54.4

%

33.7

34.7
35.1

Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018-2020)

ТАК, ЧУВ (-ЛА) ПРО
ТАКЕ, АЛЕ НЕ ЗНАЮ,
ДЕ І ЯК ЇЇ МОЖНА
ОТРИМАТИ
НІ, НІЧОГО ПРО ЦЕ
НЕ ЗНАЮ
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25.4
18.4

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

2016
2016

2016
2016 2018
2018 2020
2020
ТАК,
ТАК, ЗНАЮ,
ЗНАЮ, ДЕ
ДЕ ІІ ЯК
ЯК ЇЇ
ЇЇ
МОЖНА ОТРИМАТИ
МОЖНА
ОТРИМАТИ

11.9

39.5

Ще 35% респондентів
щось чули, але не знають, де можна отримати таку допомогу. Нічого
47.0
2018
2018
ТАК,
ТАК, ЧУВ
ЧУВ (-ЛА)
(-ЛА) ПРО
ПРО
54.4
ТАКЕ,
про це не чули 40% опитаних.
ТАКЕ, АЛЕ
АЛЕ НЕ
НЕ ЗНАЮ,
ЗНАЮ,
33.7

%

33.7

ДЕ І ЯК ЇЇ МОЖНА

ДЕ І ЯК ЇЇ МОЖНА
ОТРИМАТИ
34.7
ОТРИМАТИ
З 2016 року спостерігається суттєве зростання рівня поінформованості населення
з можлиНІ,
НІ, НІЧОГО
НІЧОГО ПРО
ПРО ЦЕ
ЦЕ
НЕ
ЗНАЮ
35.1
НЕ ЗНАЮ респонвістю отримання безоплатної правової допомоги. Порівняно з 2016 роком кількість

2020
2020

дентів, які знають, де її можна отримати, виросла більше ніж удвічі — з 12% до 25%. Водночас
частка респондентів, які нічого не знають про систему БПД, зменшилася з 54% до 40%.
Зі зростанням рівня освіти збільшується кількість респондентів, які знають про безоплатну
правову допомогу, а також те, де її можна отримати.

ЧИ ЗНАЄТЕ ВИ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ОТРИМАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ВІД ДЕРЖАВИ? (ОСВІТНІЙ РОЗПОДІЛ)
СЕРЕДНЯ
СЕРЕДНЯ

СЕРЕДНЯ
СЕРЕДНЯ
СПЕЦІАЛЬНА
СПЕЦІАЛЬНА

17.6
17.6

30.0
30.0
22.2
22.2

52.5
52.5
35.3
35.3

28.6
28.6

НЕЗАКІНЧЕНА
НЕЗАКІНЧЕНА
ВИЩА
ВИЩА

40.6
40.6

30.8
30.8
34.3
34.3

ВИЩА
ВИЩА

26.6
26.6

42.5
42.5

39.1
39.1

ТАК,
ТАК, ЗНАЮ,
ЗНАЮ, ДЕ
ДЕ ІІ ЯК
ЯК ЇЇ
ЇЇ
МОЖНА ОТРИМАТИ
МОЖНА
ОТРИМАТИ

ТАК,
ТАК, ЧУВ
ЧУВ (-ЛА)
(-ЛА) ПРО
ПРО
ТАКЕ, АЛЕ
ТАКЕ,
АЛЕ НЕ
НЕ ЗНАЮ,
ЗНАЮ,
ДЕ ІІ ЯК
ЯК ЇЇ
ЇЇ МОЖНА
МОЖНА
ДЕ
ОТРИМАТИ
ОТРИМАТИ
НІ,
НІ, НІЧОГО
НІЧОГО ПРО
ПРО ЦЕ
ЦЕ
НЕ
НЕ ЗНАЮ
ЗНАЮ

ЧИ ЗВЕРТАЛИСЬ ВИ КОЛИ-НЕБУДЬ ДО АДВОКАТА ЦЕНТРІВ НАДАННЯ
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ?

12.4
10.3
2016
2016
2018
2018
2020
2020

5.4

%
94.6

2016
2020
2016 2018
2018 2020
ТАК
ТАК
НІ
НІ

89.8
87.6
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10.3
2016

5.4

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
2016 2018 2020

%

2018

12.4

ТАК

Кожен восьмий респондент звертався до системи БПД. Такий показник є достатньо високим.
10.3
2020
Спостерігається
також зростання кількості респондентів, які зверталися до системи
БПД.
НІ
2016
94.6
Таких осіб з 2016 року побільшало більш
ніж
5.4удвічі — з 5% до 12%.

89.8
2018
Як і у випадку
з обізнаністю щодо системи
БПД, люди з вищим рівнем освіти частіше
ТАК
зверталися до центрів безоплатної правової
допомоги.
Серед респондентів із середньою
87.6
2020
освітою зверталися
до таких центрів 8%, а серед осіб з вищою освітою — 15%.
НІ
2016 2018 2020

%

94.6

ЧИ ЗВЕРТАЛИСЯ ВИ КОЛИ-НЕБУДЬ ДО АДВОКАТА ЦЕНТРІВ НАДАННЯ
89.8
БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ? (ОСВІТНІЙ РОЗПОДІЛ)

87.6

8.4

СЕРЕДНЯ
СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА

12.2

НЕЗАКІНЧЕНА ВИЩА

14.8

СЕРЕДНЯ
ВИЩА

8.4
14.6

СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА

12.2

Ті респонденти, які зверталися до системи БПД, найчастіше отримували правову консультацію
14.8
НЕЗАКІНЧЕНА ВИЩА
(58%). Далі йшли послуги адвоката (34%) та представництво інтересів у суді (14%).
ВИЩА

Правова

ЯКЩО
ВИ ЗВЕРТАЛИСЯ ДО ЦЕНТРІВ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ
консультація
ДОПОМОГИ,
ТО ЯКІ САМЕ ПРАВОВІ ПОСЛУГИ ВИ ОТРИМАЛИ?
Послуга адвоката

(МОЖНА ОБРАТИ ОДИН АБО ДЕКІЛЬКА ВАРІАНТІВ)

14.6
57.7
33.6

Представництво
інтересів у суді
Правова
консультація
Інше

13.7

Послуга адвоката

33.6

Представництво
інтересів у суді

13.7

57.7
3.3

3.3

Інше

18.2 15.2
2016 2018 2020

18.2 16.3
2016
2018

ТАК, ДОСТАТНЬО
ЗНАЮ ПРО ЦЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ

19.6 6.5

%

18.2 15.2

ЩОСЬ ПРО ЦЕ
ЧУВ

41.6

Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018-2020) 2016 2018 2020
2020

32.318.2 16.3
24.8 26.0

39.5
41.8

НІЧОГО ПРО ЦЕ
НЕ ЗНАЮ
ТАК, ДОСТАТНЬО
ЗНАЮ ПРО ЦЮ
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14.6

ВИЩА
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

УПОВНОВАЖЕНИЙ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Правова
консультація
З ПРАВ
ЛЮДИНИ (ОМБУДСМАН)
Послуга адвоката

57.7
33.6

Рівень достатньої обізнаності про діяльність Уповноваженого ВРУ з прав людини суттєво
Представництво
підвищився
в порівнянні з 2016 роком і залишається стабільним у порівнянні з 2018 роком.
13.7
інтересів у суді
Приблизно 15% респондентів заявили, що достатньо знають про діяльність Уповноваженого
ВРУ Інше
з прав людини (Омбудсмана). Ще 42% щось знають про цю діяльність. Нічого 3.3
про
діяльність Уповноваженого, як і раніше, не знають чверть опитаних, а 18% узагалі не чули, що
така інституція існує.

ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ З ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ (ОМБУДСМАНА)?

18.2 15.2
2016 2018 2020

18.2 16.3
2016

19.6 6.5

2018
2020

ТАК, ДОСТАТНЬО
ЗНАЮ ПРО ЦЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ

32.3
24.8 26.0

%

ЩОСЬ ПРО ЦЕ
ЧУВ

41.6

НІЧОГО ПРО ЦЕ
НЕ ЗНАЮ

39.5
41.8

НАВІТЬ НЕ ЗНАЮ,
ЩО ТАКИЙ ІСНУЄ

Зі зростанням рівня освіти також зростає рівень обізнаності з діяльністю Омбудсмана. Так,
серед респондентів з вищою освітою достатньо знають про діяльність Уповноваженого 24%
опитаних. Цей показник падає вдвічі серед респондентів зі спеціальною середньою освітою
(12%) і втричі серед тих, хто має середню освіту (8%).
8.1
Цікаво, що четвертина респондентів
(23% чоловіків і 26% жінок) заявили, що не знають про
39.1
СЕРЕДНЯ
інституцію та її діяльність, а також про систему БПД, 32.8
що свідчить про існування значного
20.1 знань щодо інструментів відстоювання власних
прошарку населення, яке не має відповідних
прав або взагалі скептично ставиться
до інструментів правового захисту та їх ефективності.
12.4
СЕРЕДНЯ
Відсоток
досягає
пікових
значень
у
віковій
групі старше 54 років41.7
(30%) та середТАК,
жінок
до 30
ДОСТАТНЬО
СПЕЦІАЛЬНА
24.5
ЗНАЮ ПРО ЦЮ
років (28%). У регіональному зрізі найнижчий
(30%) та
ДІЯЛЬНІСТЬ
21.4 рівень обізнаності демонструє Донбас
ЩОСЬзПРО
ЦЕ
Центр (27%). Цей відсоток спадає зі14.8
зростанням рівня освіти, але навіть у групі осіб
вищою
ЧУВ
НЕЗАКІНЧЕНА
43.0
освітою становить 13%.
ВИЩА
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16.3

23.0
24.1

ВИЩА

НІЧОГО ПРО ЦЕ
НЕ ЗНАЮ
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45.3

НАВІТЬ НЕ ЗНАЮ,
ЩО ТАКИЙ ІСНУЄ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УПОВНОВАЖЕНОГО ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ З ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ (ОМБУДСМЕНА)?
(ОСВІТНІЙ РОЗПОДІЛ)
8.1
СЕРЕДНЯ

32.8

20.1
12.4

СЕРЕДНЯ
СПЕЦІАЛЬНА

21.4

24.5

39.1

41.7

14.8

НЕЗАКІНЧЕНА
ВИЩА

16.3

43.0

45.3

21.2

9.4

ЩОСЬ ПРО ЦЕ
ЧУВ
НІЧОГО ПРО ЦЕ
НЕ ЗНАЮ

23.0
24.1

ВИЩА

ТАК, ДОСТАТНЬО
ЗНАЮ ПРО ЦЮ
ДІЯЛЬНІСТЬ

НАВІТЬ НЕ ЗНАЮ,
ЩО ТАКИЙ ІСНУЄ

СТАВЛЕННЯ ДО САМОСУДУ
Важливим питанням є ставлення українців до самосуду. Відповідаючи на це запитання,
59% опитаних (серед тих, хто визначився) заявили, що вважають самосуд неприпустимим у
жодному випадку. При цьому з 2016 року суттєво зменшилася частка респондентів, які готові
виправдовувати самосуд
11.9 — за певних обставин чи безумовно. Так, якщо у 2016 році про
ВВАЖАЮ
САМОСУД2020
У ЖОДНОМУ
неприпустимість самосуду заявляли 50% опитаних, то згідно
з даними
рокуРАЗІ
їх стало на
НЕПРИПУСТИМИМ
9% більше10.4
— 59%.

%

51.6

26.1

ЗАГАЛОМ САМОСУД НЕПРИПУСТИМИЙ,
АЛЕ В ДЕЯКИХ ВИПАДКАХ МОЖЕ БУТИ
ВИПРАВДАНИМ

ВВАЖАЮ, ЩО В НАШИХ УМОВАХ САМОСУД —
ЦЕ ЄДИНИЙ СПОСІБ ПОКАРАТИ ЗЛОЧИНЦІВ
ВАЖКО
ВІДПОВІСТИ

Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018-2020)

11.8

55

ВИЩА

21.2

9.4
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗАРАЗ МОЖНА ПОЧУТИ ЗАКЛИКИ, ЩО ЛЮДИ ПОВИННІ САМІ БРАТИ
ПРАВОСУДДЯ У СВОЇ РУКИ, ЩОБ ЗЛОЧИНЦІ НЕ ЗАЛИШИЛИСЯ
БЕЗКАРНИМИ.11.9
ЯК ВИ ДО ЦЬОГО СТАВИТЕСЯ?
ВВАЖАЮ САМОСУД У ЖОДНОМУ РАЗІ
НЕПРИПУСТИМИМ

10.4

11.9

10.4
26.1

%

51.6

%

51.6

ЗАГАЛОМ САМОСУД НЕПРИПУСТИМИЙ,
АЛЕ В ДЕЯКИХ ВИПАДКАХ МОЖЕ БУТИ
ВВАЖАЮ САМОСУД У ЖОДНОМУ РАЗІ
ВИПРАВДАНИМ
НЕПРИПУСТИМИМ
ВВАЖАЮ, ЩО В НАШИХ УМОВАХ САМОСУД —
ЦЕ ЄДИНИЙ СПОСІБ ПОКАРАТИ ЗЛОЧИНЦІВ
ЗАГАЛОМ САМОСУД НЕПРИПУСТИМИЙ,
АЛЕ В ДЕЯКИХ ВИПАДКАХ МОЖЕ БУТИ
ВИПРАВДАНИМ
ВАЖКО
ВІДПОВІСТИ
ВВАЖАЮ, ЩО В НАШИХ УМОВАХ САМОСУД —
ЦЕ ЄДИНИЙ СПОСІБ ПОКАРАТИ ЗЛОЧИНЦІВ

26.1

ВАЖКО
ВІДПОВІСТИ

ТЕНДЕНЦІЯ (СЕРЕД ТИХ, ХТО ВИЗНАЧИВСЯ)

11.8
2016
2018
2016
2020
2018
2020

12.3
11.8
12.0
12.3
29.6 35.5 38.3 %
12.0
29.6 35.5 38.3

%

2016 2018 2020
ВВАЖАЮ САМОСУД
У ЖОДНОМУ РАЗІ
НЕПРИПУСТИМИМ

2016 2018 2020

49.7 52.1 58.6
49.7 52.1 58.6

ЗАГАЛОМ САМОСУД
ВВАЖАЮ САМОСУД
НЕПРИПУСТИМИЙ,
У ЖОДНОМУ РАЗІ
АЛЕ В ДЕЯКИХ
НЕПРИПУСТИМИМ
ВИПАДКАХ МОЖЕ
БУТИ ВИПРАВДАНИМ
ЗАГАЛОМ САМОСУД
ВВАЖАЮ,
ЩО В НАШИХ
НЕПРИПУСТИМИЙ,
УМОВАХ
САМОСУД —
АЛЕ В ДЕЯКИХ
ЦЕ
ЄДИНИЙМОЖЕ
СПОСІБ
ВИПАДКАХ
ПОКАРАТИ
ЗЛОЧИНЦІВ
БУТИ ВИПРАВДАНИМ
ВВАЖАЮ, ЩО В НАШИХ
УМОВАХ САМОСУД —
ЦЕ ЄДИНИЙ СПОСІБ
ПОКАРАТИ ЗЛОЧИНЦІВ

Надзвичайно високий відсоток населення України, яке виправдовує самосуд, є тривожним
фактором. Це трапляється, коли зустрічаються декілька умов: людина не вірить у державні
механізми захисту, а з іншого боку, це зумовлено тим, що вказані механізми погано працюють.
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2018

29.6 35.5 38.3

%

49.7 52.1 58.6

2020

ЗАГАЛОМ САМОСУД
НЕПРИПУСТИМИЙ,
АЛЕ В ДЕЯКИХ
ВИПАДКАХ
МОЖЕ
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ
БУТИ ВИПРАВДАНИМ
ВВАЖАЮ, ЩО В НАШИХ
УМОВАХ САМОСУД —
ЦЕ ЄДИНИЙ СПОСІБ
найбільша
частка
ПОКАРАТИ ЗЛОЧИНЦІВ

Регіональні відмінності. Як і в попередніх дослідженнях, на Донбасі
респондентів, які вважають, що самосуд у жодному випадку неприпустимий. Водночас у
центральному регіоні думки респондентів розділилися: п’ята частина (20%) не змогла дати
відповіді на це питання, 39% заперечують можливість удаватися до самосуду, тоді як трохи
більше 40% припускають таку можливість чи вважають її єдиним ефективним способом
відстоювання прав.

ЗАРАЗ МОЖНА ПОЧУТИ ЗАКЛИКИ, ЩО ЛЮДИ ПОВИННІ САМІ БРАТИ
ПРАВОСУДДЯ У СВОЇ РУКИ, ЩОБ ЗЛОЧИНЦІ НЕ ЗАЛИШИЛИСЯ
БЕЗКАРНИМИ. ЯК ВИ ДО ЦЬОГО СТАВИТЕСЯ?
(РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ)

9.0
23.1

8.7
19.9
ЗАХІД
%

59.2

14.4

ЦЕНТР
%

39.3
11.0

26.4
29.0
ВВАЖАЮ САМОСУД У ЖОДНОМУ
РАЗІ НЕПРИПУСТИМИМ
ЗАГАЛОМ САМОСУД
НЕПРИПУСТИМИЙ, АЛЕ В ДЕЯКИХ
ВИПАДКАХ МОЖЕ БУТИ
ВИПРАВДАНИМ

3.0

7.2
СХІД
%

8.1

29.8 ПІВДЕНЬ 59.1
%

52.8
6.3 3.9
21.9

ДОНБАС
%
68.0

ВВАЖАЮ, ЩО В НАШИХ УМОВАХ
САМОСУД — ЦЕ ЄДИНИЙ СПОСІБ
ПОКАРАТИ ЗЛОЧИНЦІВ
ВАЖКО
ВІДПОВІСТИ

Опитування цільових груп. Представники опитаних цільових груп по-різному оцінили прийнятність самосуду. Так, найбільш «лояльно» до можливості брати правосуддя у свої руки
ставляться журналісти, адже тут думки розділилися практично навпіл: 55% вважають самосуд
у жодному випадку неприйнятним, а 43% говорять про те, що в певних випадках він є допустимим, і ще 3% наполягають, що наразі це єдиний спосіб відстоювання прав. Певні сумніви
щодо неприпустимості самосуду є і серед державних службовців та поліцейських, (65% чиновників, по 75% поліцейських та політиків поділяють таку думку). Натомість серед суддів та
правозахисників лише 10% опитаних припускають можливість виправдання самосуду.
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ЗАРАЗ МОЖНА ПОЧУТИ ЗАКЛИКИ, ЩО ЛЮДИ ПОВИННІ САМІ БРАТИ
ПРАВОСУДДЯ У СВОЇ РУКИ, ЩОБ ЗЛОЧИНЦІ НЕ ЗАЛИШИЛИСЯ
БЕЗКАРНИМИ. ЯК ВИ ДО ЦЬОГО СТАВИТЕСЯ?
ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

65.4

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

74.6

СУДДІ

90.3

ЖУРНАЛІСТИ

54.5

ПОЛІТИКИ

73.4

ПРАВОЗАХИСНИКИ

88.1

ВВАЖАЮ САМОСУД
У ЖОДНОМУ РАЗІ
НЕПРИПУСТИМИМ

31.7
21.9

42.6

2018
2020
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6.8
7.4 8.1
8.8
8.6

3.0
23.4

3.1
10.9 1.0

ЗАГАЛОМ САМОСУД НЕПРИПУСТИМИЙ,
АЛЕ В ДЕЯКИХ ВИПАДКАХ МОЖЕ БУТИ
ВИПРАВДАНИМ

6.6

3.5
9.7

НІ, ЦЬОГО
НЕ ДОЗВОЛЯЄ
ЗАКОН

11.0

%
39.6

ВВАЖАЮ, ЩО В НАШИХ УМОВАХ
САМОСУД — ЦЕ ЄДИНИЙ СПОСІБ
ПОКАРАТИ ЗЛОЧИНЦІВ

2016 2018 2020

15.4
17.2
2016

2.9

НІ, ЦЕ СУПЕРЕЧИТЬ
ПРИНЦИПАМ
ГУМАНІЗМУ

41.2 36.2 38.6

ТАК, МЕТА
ВИПРАВДОВУЄ
ЗАСОБИ — ЯКЩО
ТРЕБА ДОБИТИСЯ
НЕОБХІДНИХ
ВІДОМОСТЕЙ

35.2

ТАК, БО ЦЕ
АДЕКВАТНА
ВІДПОВІДЬ НА
ТАКІ Ж ДІЇ ВОРОГА

35.7

ВАЖКО
СКАЗАТИ

АКТИВНІСТЬ СТОСОВНО ЗАХИСТУ СВОЇХ ПРАВ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВПЛИВ КОНФЛІКТУ
НА СПРИЙНЯТТЯ,
ТЕРПИМІСТЬ ТА ЦІННОСТІ

МИКОЛА МИРНИЙ
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СТАВЛЕННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТОРТУР
ДО ВОРОГІВ
ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ

65.4

31.7

2.9

Абсолютна більшість українців вважають, що застосування тортур (катувань) до ворогів
ПОЛІЦЕЙСЬКІ
під
час бойових дій не може бути
74.6 виправданим. Легальна мотивація заборони
21.9 (цього
3.5 не
дозволяє закон) спостерігається у 39% респондентів. Гуманістична мотивація спостерігається
90.3 9% опитаних громадян вважають, що мета виправдовує
9.7
уСУДДІ
співмірної частки — 36%. Водночас
засоби, тому тортури можуть застосовуватися, якщо потрібно добитися необхідних
ЖУРНАЛІСТИЩе майже 7% вважають,
54.5 що це адекватна відповідь 42.6
3.0 До
відомостей.
на аналогічні дії ворога.
того ж більше 15% не змогли відповісти на це запитання. При цьому погляди населення на
ПОЛІТИКИ
73.4
3.1 й
це
питання протягом трьох приведених
хвиль досліджень (2016, 2018 і 2020 23.4
рр.) є сталими
майже не змінюються.
ПРАВОЗАХИСНИКИ

88.1

10.9 1.0

Важливо зауважити, що тортури є безумовно забороненими згідно з міжнародними та
національними стандартами. Оскільки ¾ населення не підтримують застосування тортур,
ВВАЖАЮ САМОСУД
ЗАГАЛОМ САМОСУД НЕПРИПУСТИМИЙ,
ВВАЖАЮ, ЩО В НАШИХ УМОВАХ
загалом
це досить
позитивна статистика,
адже абсолютна
У ЖОДНОМУ
РАЗІ
АЛЕ В ДЕЯКИХ ВИПАДКАХ
МОЖЕ БУТИ більшість населення
САМОСУД — ЦЕвисловлюється
ЄДИНИЙ СПОСІБ
НЕПРИПУСТИМИМ
ВИПРАВДАНИМ
ПОКАРАТИ ЗЛОЧИНЦІВ
в парадигмі європейських стандартів захисту прав людини.

ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЧИ МОЖЕ БУТИ ВИПРАВДАНО ЗАСТОСУВАННЯ
ТОРТУР (КАТУВАНЬ) ДО ВОРОГІВ ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ?
2016 2018 2020

15.4
17.2
2016
2018
2020
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6.6

6.8
7.4 8.1
8.8
8.6

НІ, ЦЬОГО
НЕ ДОЗВОЛЯЄ
ЗАКОН

11.0

%
39.6

НІ, ЦЕ СУПЕРЕЧИТЬ
ПРИНЦИПАМ
ГУМАНІЗМУ

41.2 36.2 38.6

ТАК, МЕТА
ВИПРАВДОВУЄ
ЗАСОБИ — ЯКЩО
ТРЕБА ДОБИТИСЯ
НЕОБХІДНИХ
ВІДОМОСТЕЙ

35.2

ТАК, БО ЦЕ
АДЕКВАТНА
ВІДПОВІДЬ НА
ТАКІ Ж ДІЇ ВОРОГА

35.7

ВАЖКО
СКАЗАТИ

ВПЛИВ КОНФЛІКТУ НА СПРИЙНЯТТЯ, ТЕРПИМІСТЬ ТА ЦІННОСТІ

14.4

2016 2018 2020

15.4
17.2
2016

НІ, ЦЬОГО
НЕ ДОЗВОЛЯЄ
ЗАКОН
ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ

6.6

НІ, ЦЕ СУПЕРЕЧИТЬ
11.0
ПРИНЦИПАМ
6.8
ГУМАНІЗМУ
7.4
Регіональний розподіл.
Частка тих, хто виправдовує тортури, формується більше за рахунок
2018
8.1
ТАК, МЕТА
41.2 36.2
респондентів із Центрального
та Східного
тоді38.6
як рівень заперечення ВИПРАВДОВУЄ
такої практики
8.8
% регіонів,
ЗАСОБИ — ЯКЩО
8.6
ДОБИТИСЯ
є більш високим на Донбасі та Заході. Слід зазначити, що в порівнянні з 2016 ТРЕБА
роком
позиція

2020

НЕОБХІДНИХ

ВІДОМОСТЕЙ
респондентів дещо змінилась: у західному
регіоні частка тих, хто виправдовує
тортури
39.6
ТАК, БО ЦЕ
тим, що мета випробовує засоби, зменшилася на 10%. Водночас кількість респондентів,
які
АДЕКВАТНА
ВІДПОВІДЬ
НА
заперечують практику тортур через35.2
заборону законом, збільшилася більш ніж
на 10%. На
ТАКІ Ж ДІЇ ВОРОГА
Сході та Півдні вдвічі більше стало тих, хто є противниками застосування тортур,
виходячи з
ВАЖКО
35.7
СКАЗАТИ
принципів гуманізму.

ЧИ МОЖЕ БУТИ ВИПРАВДАНО ЗАСТОСУВАННЯ ТОРТУР (КАТУВАНЬ)
ДО ВОРОГІВ ПІД ЧАС БОЙОВИХ ДІЙ?
(МОЖНА ОБРАТИ КІЛЬКА ВІДПОВІДЕЙ, РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ)

14.4
4.4
7.7 ЗАХІД
%
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49.3

ЦЕНТР
%
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29.5

НІ, ЦЬОГО НЕ ДОЗВОЛЯЄ
ЗАКОН
НІ, ЦЕ СУПЕРЕЧИТЬ
ПРИНЦИПАМ ГУМАНІЗМУ
ТАК, МЕТА ВИПРАВДОВУЄ ЗАСОБИ —
ЯКЩО ТРЕБА ДОБИТИСЯ
НЕОБХІДНИХ ВІДОМОСТЕЙ

28.3

10.4

1.3
6.4

5.2
9.0

31.7

СХІД
%

37.4
8.5 4.7

42.4

14.0
ПІВДЕНЬ
%

11.2

33.2
39.5

ДОНБАС 61.2
%

47.2

ТАК, БО ЦЕ АДЕКВАТНА
ВІДПОВІДЬ НА ТАКІ Ж ДІЇ ВОРОГА
ВАЖКО
ВІДПОВІСТИ

Опитування цільових груп. Абсолютна більшість респондентів усіх цільових груп переконані, що тортури під час бойових дій не можна виправдати через заборону подібних речей на
законодавчому
(від 42%
66%)
Усіх учасниківрівні
конфлікту
за до
весь
час,або невідповідність принципам гуманізму (від 31% до
18.6
але
тільки
не
за
важкі
злочини
86%). Серед поліцейських 5% допускає застосування тортур, якщо треба добитися необхіднихУкраїнських
відомостей,військових
а 2% — як відповіді на такі ж дії ворога. Утім, серед поліцейських такий поабо учасників збройного конфлікту,
8.4
казник
викликає
застереження,
адже про допустимість катувань у цьому випадку заявляють
але тільки не за
тяжкі злочини
особи,
можутьзбройних
їх застосовувати
на практиці у своїй роботі.
Усіх які
учасників
формувань,
але тільки не за тяжкі злочини

учасників
Що Усіх
українці
знають і конфлікту
думають про права людини: оцінка змін (2016-2018-2020)
за весь час

Усіх учасників збройних формувань

7.1
4.5
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21.0

49.3

28.3

ЦЕНТР

11.9
11.2
%
ПІДТРИМКА
РІЗНИХ
ВАРІАНТІВ
29.5
5.2 АМНІСТІЇ
10.4

37.4
СХІД
%
Під час проведення третьої хвилі дослідження у 2020 році в опитувальники
було включено
питання щодо підтримки різних варіантів амністії за злочини,
скоєні в ході
42.4
8.5 4.7збройного
14.0
НІ,
ЦЬОГО
НЕ
ДОЗВОЛЯЄ
конфлікту. Найбільша частка опитаних
1.3 (26%) заявили, що не підтримують жодних варіантів
ЗАКОН
33.2
6.4Ще 19% українців
61.2
амністії
за
злочини
на
Сході
України.
висловилися за амністіюДОНБАС
всіх учасників
НІ, ЦЕ СУПЕРЕЧИТЬ
ПІВДЕНЬ
39.5
%
ПРИНЦИПАМ
ГУМАНІЗМУ
бойових дій за весь час конфлікту, але %тільки не за тяжкі злочини (навмисні вбивства,
31.7

9.0

ТАК, МЕТА ВИПРАВДОВУЄ ЗАСОБИ —
катування,
грабежі та вчинення міжнародних злочинів). Однак для 30% опитаних було важко
ЯКЩО ТРЕБА ДОБИТИСЯ
47.2
НЕОБХІДНИХ ВІДОМОСТЕЙ
відповісти на це запитання. Амністію для всіх учасників бойових дій за весь час конфлікту
ТАК, БО ЦЕ АДЕКВАТНА
ВІДПОВІДЬ
НА ТАКІ Жчастка
ДІЇ ВОРОГА
підтримує
незначна
населення (усього 5%).
ВАЖКО
ВІДПОВІСТИ

ЯКЕ ВАШЕ СТАВЛЕННЯ ДО АМНІСТІЇ ЗА ЗЛОЧИНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ,
І КОГО ВОНА ПОВИННА СТОСУВАТИСЯ? (МОЖНА БУЛО ОБРАТИ ОДИН ВАРІАНТ,
ЩО НАЙБІЛЬШЕ ВІДПОВІДАЄ ПОГЛЯДАМ РЕСПОНДЕНТА)
Усіх учасників конфлікту за весь час,
але тільки не за важкі злочини

18.6

Українських військових
або учасників збройного конфлікту,
але тільки не за тяжкі злочини

8.4

Усіх учасників збройних формувань,
але тільки не за тяжкі злочини

7.1

Усіх учасників конфлікту
за весь час

4.5

Усіх учасників збройних формувань
за будь-які злочини за весь час
конфлікту
Українських військових чи учасників
збройного конфлікту, які вчинили
будь-які злочини за час конфлікту

2.8
2.4

Не підтримую жодних
варіантів амністії

25.8

Важко відповісти

30.4

Якщо подивитися на регіональний розподіл, то найбільше варіант амністії для всіх учасників
бойових дій за весь час конфлікту, але тільки не за тяжкі злочини (навмисні вбивства,
катування, грабежі) підтримують на Донбасі (26%). Амністію для українських військових
чи учасників АТО, але тільки не за тяжкі злочини (навмисні вбивства, катування, грабежі)
найбільше підтримують у Західній Україні (12%). Найбільша частка населення, яка не
підтримує жодних варіантів амністії, — на Сході (32%).
2016 2018 2020
З телевізійних програм
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З інтернет-сайтів

75.1 62.9 54.5
ВПЛИВ КОНФЛІКТУ НА СПРИЙНЯТТЯ, ТЕРПИМІСТЬ ТА ЦІННОСТІ

29.7 37.0 38.2

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
ТА ЇХ ЗНАЧУЩІСТЬ
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збройного конфлікту, які вчинили
будь-які злочини за час конфлікту

2.4

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Не підтримую жодних

25.8

варіантів амністії

Важко
відповісти
Згідно
з даними
опитування, найпопулярніший спосіб отримати інформацію про 30.4
права
людини — з телевізійних програм (55%). Другий за популярністю — інтернет (38%). Ще 35%
респондентів дізнаються про права людини від друзів, родичів, колег.

ЗВІДКИ ВИ ЗАГАЛОМ ДІЗНАЄТЕСЬ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ,
СТАН ЇХ ДОТРИМАННЯ, СПОСОБИ ЗАХИСТУ?
(МОЖНА ОБРАТИ ВСІ ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ, ЩО ПІДХОДЯТЬ)
2016

2018 2020

З телевізійних програм

75.1 62.9 54.5

З інтернет-сайтів

29.7 37.0 38.2

Від друзів, родичів, колег

41.4 40.8 34.7

З особистого досвіду

25.9 24.7 22.5

Вивчав (ла) у школі, вищому
навчальному закладі

14.7 18.5 18.7

З газет

22.8 20.6 17.0

З обговорень в соціальних
мережах
З радіопрограм
Зі стендів, брошур, інших
інформаційних матеріалів
у державних органах
Безпосередньо від працівників
державних органів
Від представників недержавних
або благодійних організацій,
їхніх буклетів, інших публікацій
З релігійних проповідей
та релігійної літератури
Інше

7.9 13.0 13.2
12.9 14.7 12.2
4.1

6.4 4.6

3.2

4.7 4.0

2.9

4.0 3.7

3.1

4.7 2.6

0.6

3.6 5.7

Серед чинників, які найбільше вплинули на формування уявлень респондентів про права
людини, засоби масової інформації — 45%, сім’я і друзі — 41%, власні роздуми — 35%.
Інтернет, соціальні мережі — 33%. Лише 21% зазначили, що на їхні погляди стосовно прав
людини вплинули навчальні заклади.
2016
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2018 2020

Засоби масової інформації

56.9 53.3 45.3

Сім’я, друзі

42.4 45.1 40.9

Власні роздуми

ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ЇХ ЗНАЧУЩІСТЬ

35.3 34.4 34.9

та релігійної літератури
Інше

3.1

4.7 2.6

0.6

3.6 5.7
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ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЯКІ ЧИННИКИ НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИНУЛИ НА
ФОРМУВАННЯ ВАШИХ УЯВЛЕНЬ ЩОДО ПРАВ ЛЮДИНИ?
(ЗАЗНАЧТЕ ТІ, ЯКІ Є НАЙБІЛЬШ АВТОРИТЕТНИМИ ДЛЯ ВАС)
2016

2018 2020

Засоби масової інформації

56.9 53.3 45.3

Сім’я, друзі

42.4 45.1 40.9

Власні роздуми

35.3 34.4 34.9

Інтернет, соціальні мережі

25.4 35.1 32.6

Навчальні заклади (школа,
вищі навчальні заклади тощо)

24.1 20.8 21.4

Трудові колективи

11.8 12.1 11.2

Культура, мистецтво,
література

7.6

6.6 6.8

Церква, релігія

9.0

8.7 5.9

Політичні лідери

3.7

2.9 2.9

Інше

0.8

0.8 0.4

Важко сказати

5.6

6.5 9.4

Водночас тривожним є те, що серед джерел інформації про права людини для населення
відсутні органи влади, а також те, що заклади освіти займають усього близько 20%. Очевидно,
що ЗМІ не можуть виконувати освітньої функції. Їхнє основне завдання — інформувати й
забезпечувати обговорення суспільно важливих питань.
Опитування цільових груп. Опитування цільових груп продемонструвало суттєві відмінності в ранжуванні чинників впливу на уявлення про права людини. Адже для представників
ДЕРЖАВНІ
ПРАВОцільових
груп перші позиції
обіймають такі чинники,
роздуми, навчання,
сім’я кульСЛУЖБОВЦІ
ПОЛІЦЕЙСЬКІ
СУДДІ як власні
ЖУРНАЛІСТИ
ЗАХИСНИКИ
тура. Поміж самими групами існують певні розбіжності щодо того, що саме вплинуло на їхні
Власні
Навчальні
Власні
Навчальні
Власні
уявлення
стосовно правзаклади
людини. Так, навчальні
вплинули на думки
роздуми
закладизаклади більше
роздуми
роздумиправоохоронців та суддів,
натомість цей вплив
правозахисників77.2
та жур68.5 у середовищі66.7
63.5
70.1 є значно меншим
налістів. З іншого боку, на останніх якраз найбільше вплинула
культурна
сфера.
Неочікувано
Культура,
Культура,
Власні
Власні
мистецтво,
Навчальні
високим
виявився вплив
церкви на формування
суддів. Об’єднує мистецтво,
опитані групи те
література
роздуми
заклади
роздуми уявлень література
спостереження,51.9
що на уявлення про
права
людини
серед
практично
всіх
категорій
опитаних
59.4
64.4
53.7
63.7
вплинули власні роздуми.

1
2
3

Сім’я, друзі

Сім’я, друзі

Сім’я, друзі

51.0

Культура,

52.1

46.8

Культура,

Культура,

Сім’я, друзі

Сім’я, друзі
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47.1

44.6
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Важко сказати

5.6

6.5 9.4
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ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЯКІ ЧИННИКИ НАЙБІЛЬШЕ ВПЛИНУЛИ НА
ФОРМУВАННЯ ВАШИХ УЯВЛЕНЬ СТОСОВНО ПРАВ ЛЮДИНИ?
(ЗАЗНАЧТЕ ТІ, ЯКІ РЕАЛЬНО СФОРМУВАЛИ ВАШІ ПОГЛЯДИ)

1
2
3
4
5

ДЕРЖАВНІ
СЛУЖБОВЦІ

ПОЛІЦЕЙСЬКІ

Власні
роздуми

Навчальні
заклади

Навчальні
заклади

63.5

Сім’я, друзі

53.7
Сім’я, друзі

51.0

Засоби масової
інформації

Засоби масової
інформації

28.8

Вимога 14-денної ізоляції
для осіб, які прибувають
з-за кордону чи
з окупованих територій
Заборона проведення
масових заходів
з кількістю учасників
більше ніж 10 осіб
Заборона проведення
релігійних зібрань
у культових спорудах
Заборона транспортного
сполучення між країнами
66 Вимога самоізоляції

для осіб, які досягли
60-річного віку

36.8

59.4
Сім’я, друзі

Сім’я, друзі

52.1

44.6

47.1
Навчальні
заклади

Навчальні
заклади

50.7

41.6

45.1

Інтернет,
соціальні мережі

Засоби масової
інформації

Церква, релігія

23.3

25.7

33.3

40.4

32.2

33.7

29.2

35.5

24.8

27.9

77.2
Культура,
мистецтво,
література

63.7

Культура,
мистецтво,
література

41.8

Власні
роздуми

64.4

46.8

41.3

Власні
роздуми

66.7

Сім’я, друзі

Культура,
мистецтво,
література

Культура,
мистецтво,
література

ПРАВОЗАХИСНИКИ

Культура,
мистецтво,
література

Власні
роздуми

51.9

ЖУРНАЛІСТИ

68.5

70.1
Власні
роздуми

Навчальні
заклади

СУДДІ

30.5

14.1
12.5
13.5

8.8 13.4

5.3

17.2

5.8

19.2

8.1

18.5

9.5
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25.5

31.3

16.8

18.7

7.7

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

COVID-19
І ПРАВА ЛЮДИНИ

МИКОЛА МИРНИЙ

Що українці знають і думають про права людини: оцінка змін (2016-2018-2020)

67

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

У 2020 році Україна і світ зіштовхнулися з безпрецедентними викликами у зв’язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2 (COVID-19), тому дослідження містить також і вивчення ставлення населення до введених урядом карантинних обмежень, що були запроваджені навесні
2020 року, а також їх аналіз на предмет відповідності стандартам прав людини.
Оскільки навіть у експертному середовищі немає одностайної позиції щодо того, наскільки
запроваджені обмеження порушують чи відповідають правам людини, запитання до
респондентів були сформульовані таким чином, щоб оцінити ставлення населення до цих
обмежень. Так, респондентам були поставлені питання, чи вважають вони окремі обмеження
необхідними за умов наявної пандемії COVID-19. А сам перелік обмежень сформовано
на основі Постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19».
Опитування показало, що українці в цілому переважно підтримують ті карантинні заходи,
які були введені урядом навесні 2020 року. Так, більшість респондентів погодилися з
необхідністю 14-денної ізоляції для осіб, які прибувають з-за кордону чи з непідконтрольних
уряду України територій (73%), забороною проведення масових заходів більше 10 осіб —
культурних, розважальних, спортивних (63%) та забороною проведення релігійних зібрань у
культових спорудах (60%).
Більше половини опитаних підтримали заборону транспортного сполучення між країнами,
а 57% висловилися за самоізоляцію для людей старше 60 років. Заборону роботи закладів
громадського харчування підтримали 56%.
Водночас низка обмежень сприймалися українцями як необґрунтовані. Серед таких —
заборона руху громадського транспорту в населених пунктах (усього 27% — «за», 68% —
«проти») та заборона транспортного сполучення між населеними пунктами 28% — «за» і
68% — «проти». До того ж перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу,
підтримали лише 32% респондентів. Заборону відвідувати парки, сквери, зони відпочинку,
спортивні й дитячі майданчики підтримали 36% громадян, проти — 59%. Низьку підтримку
також здобули закриття шкіл — 40%, закриття ВНЗ — 41% та закриття дитячих садків — 44%.
Заборону на виїзд за кордон визнали необхідною 47% респондентів.
Більша частина тих обмежень, які респонденти підтримали менше, є такими, що безпосередньо
впливають на більшість людей та суттєво ускладнюють їхнє життя. Заборона руху громадського
транспорту практично паралізувала роботу тих осіб, які не мають власного автотранспорту й
не можуть працювати віддалено. Закриття дитсадків, шкіл та ВНЗ ускладнили життя батьків.
Частина заборон були відверто сумнівними: як-от заборона відвідувати зони відпочинку,
парки і сквери чи заборона виїзду за кордон. Низька доцільність цих обмежень, імовірно, і
спричинила низький рівень підтримки таких рішень.
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СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО ЗАПРОВАДЖЕНИХ КАРАНТИННИХ
ОБМЕЖЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З COVID-19
Вимога 14-денної ізоляції
для осіб, які прибувають
з-за кордону чи
з окупованих територій
Заборона проведення
масових заходів
з кількістю учасників
більше ніж 10 осіб
Заборона проведення
релігійних зібрань
у культових спорудах
Заборона транспортного
сполучення між країнами
Вимога самоізоляції
для осіб, які досягли
60-річного віку
Заборона роботи закладів
громадського харчування,
ТРЦ, фітнес-центрів,
закладів культури, ринків

40.4

32.2

33.7

29.2

35.5

24.8

27.9

16.8

25.0

30.5

20.0

20.2

Закриття вищих
навчальних закладів

16.4

24.5

Закриття шкіл

17.3

23.1

Заборона відвідувати
парки, сквери, зони
відпочинку

15.3

21.1

Перебування
на вулицях без документів,
що посвідчують особу

17.8

14.2

Заборона транспортного
сполучення між
населеними пунктами

8.5

19.6

Заборона руху
громадського транспорту
в населених пунктах

8.9

18.2

БУЛИ ПОВНІСТЮ
НЕОБХІДНИМИ

БУЛИ ШВИДШЕ
НЕОБХІДНИМИ

22.7
23.4

19.2

19.2

8.1

18.5

9.5

18.7
17.9

7.7
6.7

25.2

8.8

30.9

6.4

20.4

32.7

5.9

18.9

34.8

6.0

36.1

4.9

19.0

22.6
18.7

44.8

26.5
26.6
ШВИДШЕ БУЛИ
НЕПОТРІБНІ

5.8

13.5

31.3

Закриття дитячих
садків

17.2

12.5

25.5

24.0

5.3

14.1

30.5

Заборона виїзду
за кордон

8.8 13.4

41.5

3.8

41.7

4.5

УЗАГАЛІ
НЕ БУЛО ПОТРЕБИ
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4.6

ВАЖКО
СКАЗАТИ
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СТАВЛЕННЯ ЦІЛЬОВИХ ГРУП
ДО КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ
Практично всі карантинні обмеження, що встановлювались урядом, отримали підтримку з боку
державних службовців, політиків та поліцейських. Так, більшість поліцейських підтримали всі
запроваджені обмеження. Серед державних службовців підтримка менше 50% зафіксована
тільки стосовно міжміського транспортного сполучення (47%), заборони відвідувати парки
та сквери (39%) та заборони перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу
(33%). На думку політиків, серед обов’язкових обмежень були заборона проводити масові
заходи, релігійні зібрання, вимога 14-денної ізоляції для осіб, які прибули з-за кордону чи
з окупованих територій, та заборона роботи закладів громадського харчування. Натомість
найбільше незгоди серед політиків викликали обмеження на відвідування парків, скверів,
зон відпочинку, перебування на вулиці без документів та заборона виїзду за кордон.
На противагу вищезгаданим групам, серед суддів та правозахисників ставлення до обмежень
є більш критичним, і не всі обмежувальні заходи сприймалися цими групами як обґрунтована
необхідність. Цікаво, що з боку суддів підтримка обмежень є найнижчою, навіть у порівнянні з
правозахисниками. Наприклад, заборону руху громадського транспорту в містах та заборону
міжміського сполучення під час карантину вважають необхідними менше 32% опитаних
суддів, заборону відвідувати парки та сквери — 27%, а заборону перебувати на вулиці без
документів — 25% суддів. Правозахисники також доволі критично ставляться до карантинних
обмежень і доволі часто ставлять їх під сумнів. Абсолютна більшість респондентів вважає,
що в забороні відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та дитячі майданчики,
а також у забороні перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, не було
потреби взагалі. Єдиним карантинним обмеженням, котре правозахисники обрали як
повністю необхідне, була заборона проведення релігійних зібрань у культових спорудах.
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УЯВЛЕННЯ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
Дослідження показує, що в Україні склалися доволі міцні правозахисні традиції, закріплені
на рівні цінностей, на яких будуються права людини, і які розділяє та підтримує населення
(свобода, справедливість, гідність, відповідальність, рівність). До топ 5 також входить така
цінність, як безпека, що не дивно для країни, де триває збройний конфлікт. Більш того,
дивлячись на відповіді респондентів, ніяк не можна сказати, що права людини є штучною,
нав’язаною концепцією і чимось не притаманним українським традиціям.
Як і в минулих дослідженнях, проведених у 2016 та 2018 роках, опитування 2020 року
показало, що близько половини українців цілком правильно вважають, що права належать
людині від народження, і ця думка суттєво переважає над іншими варіантами. Важливо, що
навіть у розрізі різних вікових груп, релігійних поглядів, різної освіти тощо переконання,
що права людини належать їй від народження, суттєво переважає над іншими поглядами,
зокрема тими, що права людини надає держава, міжнародні угоди, релігія або взагалі вони
визначаються кожною людиною самостійно.
Питання, яке вже третє дослідження поспіль демонструє відсутність одностайної позиції, —
це питання щодо місця і ролі держави, патерналізму та індивідуалізму й умовної дихотомії
між свободою та достатком. Адже як і в 2016 та 2018 роках, у 2020 році думки респондентів
представлені трьома значними групами: частина в обмін на власний добробут готова
поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод, інші заради особистої
свободи та гарантій дотримання прав людини готові терпіти певні матеріальні труднощі, але
майже стільки ж опитаних не можуть визначитися з відповіддю. Позитивною тенденцією є
те, що все ж таки більша частка населення розуміє, що права людини не є такою категорією,
яку можна обміняти на матеріальні цінності, адже в кінцевому результаті можна залишитись
ні з чим.

ОЦІНКА СТАНУ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
Викликає занепокоєння регулярне порушення прав майже третини жителів України, але ще
більш дивно, що 36 % українців заявили, що ніколи не зіштовхувалися з порушенням своїх
прав, що швидше за все є свідченням низької правової обізнаності.
Абсолютна більшість українців не помітили покращення ситуації з правами людини за
попередній рік. Лише невеликий позитивний баланс фіксується в ситуації дотримання
свободи думки, совісті і релігії, права на участь у культурному житті, а також свободи зібрань
та об’єднань.
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Зберігається тенденція, зафіксована дослідженнями 2016 і 2018 років, щодо погіршення прав
соціально-економічного блоку: права на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї,
права на соціальне забезпечення, права на працю. Причому найбільший скептицизм щодо
дотримання цих прав демонструє старша вікова група, що може свідчити про її виражену
соціально-економічну вразливість.
Серед громадянських і політичних прав та свобод найбільший регрес українці побачили
в реалізації права на справедливий суд та права на захист персональних даних. Оцінка
дотримання українцями права на справедливий суд демонструє стале падіння вже третє
дослідження поспіль. Це можна пояснити багатьма проблемами довготривалої судової
реформи і кризи в судовій владі.
Водночас зафіксоване погіршення оцінок щодо дотримання права на захист персональних
даних є новим трендом в Україні, оскільки раніше люди переважно не звертали уваги на це
право. Значним чином це є відповіддю на процеси масової цифровізації публічних сервісів
і вимагатиме активної участі держави. Одночасно захист персональних даних і доступ до
інформації є суттєво важливішими для молоді, особливо в порівнянні з найстаршою віковою
групою. Певним чином ці дані можуть бути свідченням зростання «цифрового розриву»
між поколіннями через різний доступ до новітніх технологій та відсутність відповідних
технологічних навичок. Відтак важливим напрямом має стати розробка програм цифрової
грамотності з особливою увагою щодо потреб старшої вікової групи, а також запровадження
політики для забезпечення цифрової доступності для вразливих груп населення та
важкодоступних територій.
Дослідження виявило тенденції, які свідчать про чітку гендерну специфіку в порушеннях прав
людини, з якими зіштовхуються жінки й чоловіки в Україні. Так, чоловіки вдвічі частіше за
жінок заявляли про ситуації незаконного затримання, обшуку без санкції суду, огляду речей
та особистого огляду патрулем поліції на вулиці, необґрунтованого застосування насильства
з боку поліції, перешкод у проведенні мирних зібрань, а також у півтора рази більше
повідомляли про отримання погроз за критику органів влади. Молоді чоловіки серед усіх
статево-вікових груп найчастіше заявляли про випадки огляду та насильства з боку поліції, а
чоловіки середнього віку виявилися «лідерами» в ситуаціях незаконного затримання, обшуку
без санкції суду та отримання погроз за критику органів влади. Жінки більш ніж у півтора
рази за чоловіків повідомляли про застосування фізичних покарань у сім’ї, удвічі більше —
про розголошення приватної медичної інформації та в дев’ять разів частіше — про примус
до статевих стосунків (з яких майже 2/3 випадків припадає на жінок до 30 років). До того
ж найбільший відсоток молодих жінок серед усіх статево-вікових груп заявили про фізичні
покарання та розголошення приватної медичної інформації. Зазначені тенденції викликають
занепокоєння і потребують додаткових глибинних досліджень щодо гендерних аспектів
порушення прав людини для розробки подальших політик та заходів.
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ДИСКРИМІНАЦІЯ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ
Респонденти демонструють серйозне занепокоєння проблемою дискримінації, адже більше
половини опитаних українців визначають як проблему. Серед ознак, за якими дискримінують
людей в Україні, як і в дослідженнях 2016 та 2018 років, знову переважають вік, інвалідність,
сексуальна орієнтація, стан здоров’я, стать і етнічне походження. Примітно, що найбільш
гостро відчувають дискримінацію представники відповідної умовної «групи ризику». Так,
дискримінація за статтю найчастіше згадується молодими жінками, дискримінація за
сексуальною орієнтацією — молоддю (третина опитаних представників цієї групи вказали
на це), а дискримінація за віком демонструє чітку тенденцію до зростання відсотку зі
збільшенням віку респондентів.
Незважаючи на те, що абсолютна більшість опитаних вважає, що стать чи вік, «раса» чи
національність / етнічне походження, політичні та інші погляди не повинні впливати на
наявність того чи іншого права людини, водночас відповідаючи на конкретні запитання,
частина респондентів підтримали обмеження прав представників певних соціальних груп
тільки на підставі належності до таких груп. Українці найбільш готові обмежувати права
наркозалежних, «олігархів», колишніх засуджених, людей з непопулярними політичними
поглядами, ЛГБТ та ромів. Аналогічно до 2016 та 2018 років респонденти менш готові
обмежувати в правах безробітних та вимушених переселенців.
Разом з тим, порівняно з опитуванням 2018 року, результати 2020 року свідчать про те, що
переконаність у необхідності обмежувати в правах певні соціальні групи дещо зменшилась.
Йдеться, зокрема, про колишніх засуджених (–3,8 %), представників ЛГБТ-спільноти (–3,2 %),
наркозалежних (–1,5 %), безхатьків (–1,8 %), людей із непопулярними політичними поглядами
(–1,6 %) та ромів (–1,4 %). Такі дані корелюють зі зростанням з 2016 року до 2020 року на 6 %
толерантності як цінності, основоположної для прав людини.
Аналогічно до висновків попередніх досліджень варто підкреслити важливість застосування
комплексного підходу до вирішення проблематики дискримінації. Причому цей підхід не
може зводитися до загальних інформаційних та просвітницьких кампаній, а має передбачати
певну таргетованість, адже особлива увага має приділятися підготовці тих, хто безпосередньо
впливає на формування світогляду, виступає з публічними закликами. Окрім цього, важливо
підвищувати ефективність роботи державних органів у частині як попередження, так і
боротьби з дискримінаційними проявами, правопорушеннями задля уникнення безкарності
та практичної реалізації політики рівності та недискримінації.
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МОВА ВОРОЖНЕЧІ
Аналіз питання допустимості застосування мови ворожнечі став новим елементом дослідження. Отримані дані засвідчили, що близько половини респондентів не сприймають мову
ворожнечі й не підтримують її поширення. Утім близько третини опитуваних допускали використання таких висловів чи знаходили їм виправдання, що свідчить про відсутність одностайності щодо несприйняття мови ворожнечі. Це також говорить про поширеність цього явища
та наявність укорінених негативних стереотипів щодо окремих груп у суспільній свідомості.
Зважаючи на те, що боротьба з укоріненими негативними стереотипами, — надзвичайно
тривалий процес, який потребує системного підходу і масового охоплення, роль формальної
освіти та просвіти знову виходить на перший план. Проте це не зменшує ролі неформальної
освіти та просвітництва, адже очевидно, що роз’яснювальна робота щодо неприпустимості
мови ворожнечі повинна йти передусім серед тих, хто впливає на формування суспільної
думки, а саме: серед політиків, журналістів, освітян, державних службовців, інших представників публічної служби, а також серед лідерів думок у соціальних мережах (інфлуенсерів).

АКТИВНІСТЬ ЗАХИСТУ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ТА ЇХ УСПІШНІСТЬ
Незважаючи на те, що кожен десятий респондент постійно зіштовхується з порушенням
своїх прав, а кожен п’ятий стверджує, що таке іноді трапляється, дослідження зафіксувало
позитивну тенденцію щодо зростання кількості людей, які відстоюють свої права. Причому
порівняно з 2016 кількість тих, хто пробував відстояти свої права, зросла практично у
півтора рази — з 42 % у 2016 році до 60 % у 2020 році. Попри це, відсоток успішних спроб
у відстоюванні прав наразі залишається ще доволі скромним, адже тільки 19 % українців
змогли захистити свої права (третина з тих, хто намагався це зробити).
Цікаво, що третій раз поспіль в уявленнях громадян щодо ефективних способів захисту прав
людини лідирує звернення до ЗМІ. Це серйозна інституційна проблема, коли способом захисту
прав людини населення вважає розголос події, а не звернення до будь-яких державних
інституцій. Така ситуація може означати, що респонденти не вірять в ефективність роботи
правоохоронної та судової систем. Подібна зневіра в ефективності роботи державних установ
підкріплюється тим, що понад 20 % опитаних вважають, що в Україні взагалі немає ніяких
способів захисту. Це надзвичайно велика цифра, адже п’ята частина населення почувається
абсолютно незахищеною.
Сумною тенденцією залишається те, що до найчастіше застосовуваних способів відстоювання
власних прав увійшли пошук необхідних знайомств, власні дії, зокрема використання зброї
та давання хабарів.
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Такі дані переконливо свідчать про важливість проведення реформи судової і правоохоронної
систем, продовженні децентралізації та формування інституційної спроможності держави
захищати права людини на всіх рівнях.
Одночасно дослідження зафіксувало стабільне зростання звернення до системи БПД
для захисту власних прав, збільшення кількості респондентів, які вважають цю систему
ефективною, а також зростання рівня обізнаності про неї.
Поряд із цим рівно чверть респондентів заявляють, що вони не знають про Уповноваженого
ВРУ з прав людини або його діяльність, а також про систему БПД. Це говорить про існування
значного прошарку населення, яке не має відповідних знань щодо інструментів відстоювання
власних прав або взагалі скептично ставиться до інструментів правового захисту та їх ефективності. «Достукатися» до цієї категорії зневірених людей, найбільше яких серед старшої вікової групи, за допомогою просвітницьких кампаній буде доволі складно через уже сформовані
та усталені життєві позиції, що ще раз свідчить про необхідність закладення базових знань
щодо прав людини, механізмів захисту у рамках системи формальної освіти на ранніх етапах.

ВПЛИВ КОНФЛІКТУ НА ЦІННОСТІ ПРАВ ЛЮДИНИ
Аналіз відповідей на питання щодо можливих варіантів амністії за злочини, скоєні під час
конфлікту, засвідчив відсутність спільного бачення, картина виявилася доволі строкатою. Цікаво, що в рамках цього питання немає спільного бачення і в опитуваннях цільових груп. Така
неоднозначність свідчить про недостатність діалогу з питань розбудови миру та перехідного
правосуддя в суспільстві, а також вимагає проведення додаткових досліджень задля кращого
розуміння проблеми та побудови в подальшому ефективної політики з цього питання.

COVID-19 І ПРАВА ЛЮДИНИ
Проведене дослідження не ставило за мету проаналізувати, наскільки запроваджені
карантинні обмеження сприймаються людьми як порушення їхніх прав, а лише виміряти
підтримку тих чи інших обмежувальних заходів, введених Урядом України. Варто
підкреслити, що міжнародне право дозволяє екстрені заходи у відповідь на значні загрози,
але заходи повинні бути пропорційними оціненому ризику, необхідними та застосовуватися
недискримінаційно. Це означає, що варто приділяти особливу увагу тривалості обмежень, їх
необхідності та обґрунтованості з точки зору захисту громадського здоров’я, із проведенням
оцінки та нівелювання ризиків, а також забезпеченням принципу відкритості інформації і
пояснення населенню змісту обмежень та причин, через які вони вводяться.
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Отримані дані засвідчили, що загалом українці із розумінням поставилися до запроваджених
обмежень, навіть тих, які не були необхідними і є порушенням прав людини (наприклад,
заборона виїзду за кордон). Це свідчить про доволі високий ступінь готовності до обмеження
власних прав у населення, оскільки протестна більшість не формується навіть під впливом
очевидних і необґрунтованих заборон.
З іншого боку, підтримка обмежень населенням також не була одностайною, причому навіть
тих обмежень, що є законними та справді необхідними (наприклад, обов’язок щодо 14-денної
самоізоляції, вимоги щодо обмеження перебування кількості осіб в одному закритому
приміщенні). Ці дані свідчать про низьку поінформованість громадян про шляхи зараження,
а також важливі методи протидії перенесення хвороби. Обмежувальні заходи сприймаються
швидше за все з точки зору зручності, а не з точки зору їхньої законності чи необхідності.
Відтак важливо винести уроки та враховувати важливість належного пояснення населенню
необхідності застосування тих чи інших заходів, обґрунтування ризиків та наслідків, які
потрібно нівелювати.

ФОРМУВАННЯ ПОГЛЯДІВ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ
Телевізійні програми продовжують залишатися домінуючим джерелом отримання інформації
про права людини. За ними слідують інтернет, друзі, родичі та колеги, а також особистий
досвід. Прикметно, що лише кожен п’ятий респондент отримав свої знання про права людини
в закладах освіти, що є ще одним свідченням недостатнього охоплення системою формальної
освіти відповідних питань.
Практично в усіх питаннях дослідження респонденти з вищою освітою продемонстрували
більшу поінформованість щодо прав людини. Разом із тим у питаннях відстоювання
власних прав наявність цих знань є критичною, оскільки дозволяє звертатися до потрібних
інструментів, коли це потрібно, й отримувати кращі результати. Ці дані наштовхують на
висновок щодо важливості приділення уваги питанням прав людини та правозахисним
механізмам ще в рамках шкільних програм, адже вже після закінчення школи людина має
володіти необхідними знаннями для того, аби захистити свої права.
Узагалі дослідження знову підтверджує тезу щодо необхідності збільшення впливу
формальної освіти у формуванні поглядів про права людини, а також важливості подальшої
професійної підготовки співробітників ЗМІ щодо зазначених питань.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
Практично в усіх досліджуваних сферах отримані дані підтверджують несистемність знань у
сфері прав людини серед українців. Це стосується і ціннісних вимірів, і практичної реалізації
своїх прав, і уявлення щодо ролі держави, і способів відстоювання справедливості. Відтак
одним із ключових висновків дослідження є необхідність запровадження системної освіти
та таргетованої просвіти щодо прав людини. Причому власне освіта має розпочинатися
з початкової школи чи взагалі дошкільної освіти, коли закладаються основи й цінності
світосприйняття. Це має бути реалізовано шляхом впровадження системної державної
освітньої політики у сфері прав людини. Причому спекуляції на тему традицій, релігії, звичаїв
не знайшли свого підтвердження за результатами дослідження, навпаки — абсолютна
більшість опитаних респондентів не вбачають суперечностей між цими категоріями та
правами людини.
Доцільно включати права людини як інтегрований компонент навчання на всіх рівнях
освіти. Мова йде не тільки про проведення спеціалізованих занять чи підготовлення
спеціальних курсів, а й про інтеграцію правозахисних елементів при викладанні інших
дисциплін, наприклад, спрямованих проти дискримінації, порушення прав вразливих груп
населення тощо.
Поряд із впровадженням правозахисної тематики в систему формальної освіти, зважаючи
на дані опитувань цільових груп, можна говорити про необхідність освітніх програм для
тих, хто впливає на уявлення людей (журналістів, вчителів, публічних діячів), працює
у правоохоронній сфері, а також реалізує функції держави. Підходи до навчання чи
підвищення кваліфікації для цих груп мають бути більш таргетованими й давати
не лише загальні уявлення й розуміння, а й нести також практичну складову та
прикладний елемент.
Важливим є і проведення просвітницької роботи задля вирішення певних точкових
проблем. Інформаційні кампанії у сфері прав людини мають носити системний,
взаємопов’язаний характер, мати чітке розуміння аудиторії та каналів поширення
інформації. В іншому випадку отриманий ефект буде більш фрагментарним та формальним,
аніж таким, що дозволятиме говорити про реальні вимірювані результати.
Незважаючи на те, що з 2016 до 2020 рр. зросла частка українців, які намагалися захистити
свої права (з 42 % до 60 %), а також збільшилася частка тих, кому вдалося відстояти свої права
успішно (з 15 % до 19 %), важливим є продовження руху в цьому напрямі. Органам державної
влади потрібно більше інформувати громадян про різноманітні шляхи захисту прав
людини, а також про можливості оскарження рішень владних органів.
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Доцільно збільшувати витрати на інформування громадян про способи та механізми захисту
прав людини, зокрема, який орган державної влади займається тими чи іншими питаннями,
місце та графіки його роботи, способи звернення, джерела інформації про роботу цих органів
тощо.
Згідно з даними опитування, 86 % українців за попередній рік не брали участі в жодній акції
протесту, навіть у соціальних мережах. При цьому для 23 % найбільш ефективним засобом
захисту прав людини є розголос справи у ЗМІ, а 22 % вважає, що таких засобів немає. З огляду
на це, громадським організаціям, профспілкам та неформальним правозахисним рухам
доцільно звернути увагу на механізми залучення громадян до активних виступів за
власні права, що одночасно збільшить їхню ефективність і впливовість.
Хоча, порівняно з попередніми хвилями опитування, в Україні дещо зменшилася кількість
людей, які готові виправдовувати обмеження прав певних груп, державі варто посилити
інформаційні кампанії, спрямовані на захист вразливих до дискримінації категорій,
зокрема колишніх засуджених, безхатьків, представників національних меншин, ЛГБТ
тощо.
Що стосується обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією COVID-19, українці в цілому
підтримували обмежувальні заходи під час карантинів, однак категорично не сприймали
деяких видів обмежень, зокрема обмеження руху громадського транспорту, обмеження
сполучення між містами, заборону відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, спортивні та
дитячі майданчики, перебування на вулицях без документів. Не всі з цих обмежень насправді
вимагаються чи рекомендуються ВООЗ. Тому при можливому новому впровадженні
обмежувальних заходів рекомендуємо, щоб вони були пропорційними та справді
необхідними, зокрема відповідали б рекомендаціям ВООЗ, а також були належно
обґрунтованими та супроводжувалися відповідними інформаційними поясненнями,
чому саме такі обмеження є необхідними, і як вони впливають на поширення хвороби.
Органи державної влади також мають більше звернути увагу на захист персональних даних.
Впровадження цифрових технологій та локдаун загострили проблеми захисту приватності.
Це вимагає активізації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
оскільки законодавством на сьогодні саме на нього покладені функції з контролю за
захистом персональних даних. Крім того, враховуючи активізацію руху держави в напрямку
цифровізації, має бути пришвидшено удосконалення національного законодавства про
захист персональних даних з метою приведення його у відповідність зі стандартами ЄС
та Ради Європи. Також органи державної влади повинні звертати увагу, яка інформація
ними збирається про громадян, яким чином вона захищена, яка інформація
поширюється ними у вільному доступі, зокрема через пресслужби органів влади.
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Дослідження чітко показало негативну динаміку оцінки реалізації соціально-економічних
прав. Під час карантину це негативно відобразилося на житті більшості людей, і компенсаційні
заходи, запропоновані урядом, виявилися очевидно недостатніми. У зв’язку з цим при оцінці
необхідності запровадження нових карантинних обмежень необхідно розширити
компенсаційні заходи для громадян з метою захисту їхніх соціально-економічних прав.
За останні роки українці найбільше відзначають проблеми порушення права на працю та
справедливих і сприятливих умов праці. Це показує низку проблем, зокрема недостатньої
ефективності державної політики у сфері зайнятості, застарілого й успадкованого з радянських
часів законодавства, а також проблеми контрольних механізмів для захисту трудових прав.
Профспілковий рух залишається доволі слабким, і працівники часто залишаються сам на сам
із працедавцями. Для захисту права на працю важливими є прогресивні законодавчі
зміни, зокрема оновлення чи прийняття нового Трудового кодексу та розвиток
незалежних профспілок.
Опитування виявило досить велику кількість жінок, які заявили про наявність фізичних
покарань у сім’ї та примусу до статевих стосунків. Це може свідчити про великі обсяги таких
випадків, що залишаються прихованими, без відповідної реакції суспільства та держави. З
огляду на це, державним органам та громадським організаціям потрібно посилити
інформаційні кампанії проти фізичних покарань у сім’ї та примусу до статевих
стосунків, а також щодо чіткого роз’яснення механізмів захисту потерпілих у таких
ситуаціях. Також необхідно постійно удосконалювати методи і способи реагування
різноманітних державних органів та установ на повідомлення від людей про подібні
явища.
Лише половина опитаних висловилися щодо неможливості вживання мови ворожнечі,
що говорить про брак інформації серед населення стосовно цієї проблеми та недієвість
механізмів протидії мові ворожнечі. Органи державної влади повинні розробити
й використовувати більш дієві інструменти впливу у випадках поширення мови
ворожнечі, а також проводити цілеспрямовані кампанії проти цього явища. Мова
ворожнечі не може лунати від представників органів державної влади.
Оскільки мас-медіа залишаються ключовим механізмом в уявленнях українців щодо
ефективних способів захисту прав людини, радимо журналістам більше уваги приділяти
успішним історіям правозахисту. Це заохочує громадян до активнішого захисту власних
прав, а також показує більш збалансовану картину того, що відбувається в країні.
Дослідження показало, що частка людей, які знають про систему безоплатної правової
допомоги, невпинно зростає, однак 70 % населення досі не знають, де і як її можна отримати.
Отже, потрібно розширювати канали комунікації та роз’яснення щодо можливостей
використання БПД для захисту прав людини.
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Понад 42 % громадян не знають про існування Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини. Це надзвичайно великий показник, що очевидно свідчить, що варто розширювати
канали комунікації та інформування про діяльність Омбудсмана та конкретні випадки,
коли він може надавати допомогу громадянам у захисті їхніх прав.
Самим громадянам доцільно більше уваги звернути на підтримку недержавних
правозахисних організацій. Волонтерство, фінансова підтримка, поширення інформації чи
участь у заходах неурядових організацій посилює загальний ефект від їхньої діяльності та
призводить до більш сталих змін у сфері прав людини.
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