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Індекс соціальної згуртованості та примирення (SCORE) для 
східної України за 2019 рік — спільна ініціатива, що фінансу-
ється USAID в рамках підтримки програми «Демократичне 
врядування у Східній Україні», що впроваджується Центром 
сталого миру і демократичного розвитку (SeeD) у партнерстві 
з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру. 

Мета ініціативи SCORE — надати допомогу в розбудові миру 
національним і міжнародним зацікавленим сторонам. Вона за-
безпечує потужну доказову базу для розробки політик і програм, 
які зміцнюють національну єдність та соціальну згуртованість, 
особливо у східній Україні, а також для відстеження прогресу 
в їхньому впровадженні.

SCORE — аналітичний інструмент, що застосовується щорічно 
та розроблений з метою покращити розуміння соціальної дина-
міки в Україні. Результати SCORE, представлені в цьому звіті, 
ґрунтуються на 9 054 очних інтерв’ю, проведених у вересні-ли-
стопаді 2019 року, в тому числі 619 на непідконтрольних уряду 
України територіях. Кількісні дані доповнюються консультаці-
ями для перевірки з зацікавленими сторонами та громадянами 
(більше інформації про стратегію збору даних можна знайти в 
Розділі «Методологія»). 

SCORE було розроблено на Кіпрі спільними зусиллями SeeD та 
Програми співпраці та довіри ПРООН (ПРООН-ACT) за фінан-
сової підтримки USAID. SCORE вивчає два основні компоненти 
миру: примирення і соціальну згуртованість. Під примиренням 
мається на увазі гармонійне співіснування між групами, які 
раніше були залучені в певний конфлікт, а соціальна згурто-
ваність — це якість співіснування людей та інституцій, що їх 
оточують. SCORE також розглядає компоненти миру, які сто-
суються конкретної культури та відрізняються в різних кон-
текстах, оскільки вони допомагають побудувати повне, якісне 
розуміння соціальної, політичної й економічної динаміки.

Для отримання додаткової інформації про методологію SCORE 
та перегляду результатів для східної України відвідайте сайт 
use.scoreforpeace.org 

ПРО SCORE
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Центр сталого миру та демократичного розвитку співпрацює з 
міжнародними організаціями з питань розвитку, урядами та лі-
дерами громадянського суспільства для розробки та здійснення 
стратегій розвитку мирних, інклюзивних і стійких суспільств, 
що ґрунтуються на фактичних даних та орієнтуються на інте-
реси людей. Працюючи в Європі, на Близькому Сході, в Афри-
ці й Азії, SeeD надає рекомендації щодо політики соціальних 
перетворень, які базуються на стратегіях залучення громадян 
та емпіричному розумінні поведінки окремих осіб, груп і спіль-
нот. Підхід SeeD фокусується на розумінні глибинних причин 
соціальних проблем шляхом розробки науково обґрунтованої 
теорії змін, яка проходить емпіричну перевірку.

USAID — провідна світова агенція міжнародного розвитку, яка 
безпосередньо долучається до численних проектів розвитку. 
USAID співпрацює з Україною з 1992 року і вже надав їй допо-
могу на суму понад 3 мільярди доларів. Нинішні стратегічні прі-
оритети USAID включають зміцнення демократії та належного 
врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній 
безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшен-
ня наслідків конфлікту на сході країни. 

Програма USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» 
(DG East) — це п’ятирічна програма, спрямована на посилення 
зв’язку і довіри між громадянами й урядами у східній Україні 
та розбудову можливостей регіону, що надало б йому можли-
вість очолити демократичні перетворення в Україні. «Демокра-
тичне врядування у Східній Україні» прагне зміцнити зв’язок 
і довіру між громадянами та владою в східній Україні шляхом, 
заохочуючи належне врядування та інклюзивну громадянську 
ідентичність. Для цього програма розширює взаємодію між 
громадянами та громадянським суспільством, а також поси-
лює співпрацю між урядом і громадянами й участь громадян у 
розвитку громад і прийнятті рішень на місцевому рівні.

Програма ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) за-
ймається вирішенням пріоритетних завдань на сході України 
з моменту початку збройного конфлікту навесні 2014 року. Ця 
програма спрямована на підтримку відновлення економіки та 
критичної інфраструктури в постраждалих від конфлікту гро-
мадах, підтримку здійснення реформи місцевого управління та 
децентралізації, реформи охорони здоров’я, а також на зміцнен-
ня громадської безпеки та соціальної згуртованості на підкон-
трольних уряду України територіях Донецької та Луганської 
областей та Запорізької області вздовж Азовського моря. 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують 
чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), 
Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав 
і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі наро-

ПРО ПАРТНЕРІВ
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донаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська 
організація ООН (ФАО). Програму підтримують дванадцять 
міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європей-
ський інвестиційний банк (ЄІБ), а також уряди Великої Брита-
нії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, 
Швейцарії, Швеції та Японії.
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Індекс соціальної згуртованості та примирення
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Щоб охопити різні сторони  
певного явища, кожен показник  
з опитування SCORE складається  
з 3–5 запитань.  

Наприклад, показник  
особиста безпека  
вимірюється за допомогою 
таких питань:

Якою мірою ви відчуваєте себе  
в безпеці від насильства у своє-
му повсякденному житті?

Наскільки ви впевнені в тому,  
що поліція може захистити вас 
від насильства?

Якою мірою ви відчуваєте себе 
в безпеці, якщо опинитеся один/
одна вночі на вулиці у вашому 
населеному пункті?

Кожен показник має значення  
від 0 до 10, де 0 означає відсутність 
того чи іншого явища в суспільстві, 
а 10 означає його абсолютну при-
сутність. Статистично значущою 
вважається тільки різниця в понад 
0,5 бала.

ЯК ЧИТАТИ ТЕПЛОВІ КАРТИ SCORE

1

2

3

Так, теплова карта «особиста 
безпека» показує, що середній 
бал для двох областей становить 
4,3 бала з 10. Мар’їнка має найниж-
чий результат в 1,9 бала.

Щоб дізнатися більше про методологію SCORE та детальніше ознайомитися з показниками, будь ласка, відвідай-
те сайт scoreforpeace.org 

Значення показників на теплових 
картах ілюструють географічний 
розподіл вимірюваного явища. 

Наскільки людина почувається в безпеці  
від насильства у повсякденному житті  
та вірить, що поліція може її захистити

SCORE для східної України за 2019 рік включає понад 200 показників,  
які вимірюються у 12 тематичних сферах:

• Ідентичність та задоволеність 
місцем проживання

• Громадянські відносини  
та поведінка

• Демографічні показники
• Економічні показники 

• Досвід негативних подій  
та маргіналізація

• Майбутнє непідконтрольних уряду 
України територій

• Врядування та надання послуг
• Безпека людини 

• Стосунки між групами
• Медіа та споживання інформації
• Політичні настрої
• Психосоціальний стан і навички 
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ВСТУП

У цьому звіті представлені основні результати Індексу соціаль-
ної згуртованості та примирення (SCORE), проведеного у 2019 
році в Донецькій і Луганській областях. Ці дві області було об-
рано, враховуючи регіональний фокус програм «Демократичне 
врядування у Східній Україні» та Програми ООН із відновлення 
та розбудови миру, а також для того, щоб дослідити людський 
вимір конфлікту. У звіті представлені рекомендації для розро-
блення політик і програм, що мають на меті зміцнення соціаль-
ної згуртованості і на підконтрольних, і на непідконтрольних 
уряду територіях Донецької та Луганської областей. Результати 
дослідження буде розглянуто в загальнонаціональній перспек-
тиві у 2020 році, коли буде проведене всеукраїнське опитування 
за методом SCORE. 

 
ЗАВДАННЯ

Мета цього звіту обмежується оцінкою впливу конфлікту на 
соціальну згуртованість для визначення ефективних заходів 
реагування через вивчення поведінки та настроїв мешканців 
цих областей. Ні сам звіт, ні метод SCORE не ставлять за мету 
дослідити походження конфлікту чи визначити політичну від-
повідальність за нього. Автори визнають, що конфлікт у схід-
ній Україні має складні історичні та міжнародні аспекти, які 
виходять далеко за межі показників SCORE.   

Результати дослідження, викладені у звіті, слід тлумачити з обе-
режністю, враховуючи обмежені можливості збору надійних 
даних на непідконтрольних уряду України територіях внаслідок 
низького рівня політичної безпеки та розбіжностей у методо-
логії опитування (див. Розділ «Методологія» нижче).
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ЦІЛІ 

Визнаючи ці обмеження, ми сподіваємося, що це дослідження 
зможе допомогти:

• заповнити деякі прогалини в інформації про настрої та спо-
дівання людей з обох боків лінії дотику, особливо на непід-
контрольних уряду територіях;

• розширити концепцію безпеки людини, яка в часи бойових 
дій часто зводиться до «жорсткої» та фізичної безпеки;

• підтримувати й інформувати громадське обговорення мож-
ливих варіантів політичного вирішення конфлікту, включно з 
варіантами мирної реінтеграції непідконтрольних територій.

 
ЗМІСТ 

Цей звіт складається з чотирьох розділів, у кожному з яких 
йдеться про різні виміри соціальної згуртованості в східній 
Україні. У першому розділі представлені висновки про рівень 
економічної, особистої та політичної безпеки по обидві сторо-
ни лінії дотику, думки мешканців регіону про якість і доступ-
ність послуг, а також про сприйняття влади. У другому розділі 
йдеться про тих, хто перетинає лінію дотику, і як це пов’язано з 
поглядами на реінтеграцію. У третьому розділі досліджуються 
медійні вподобання людей по обидва боки лінії дотику, а також 
розкривається вплив телевізійних каналів на соціальні та полі-
тичні погляди їхніх аудиторій. У четвертому розділі подається 
всебічний опис різних груп, що ґрунтується на їхніх поглядах 
на майбутнє непідконтрольних територій і врегулювання кон-
флікту. У додатках містяться словник основних показників та 
додаткові таблиці.
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ГОЛОВНЕ

Результати SCORE 2019 показують, що мешканці підконтроль-
них і непідконтрольних територій мають багато спільних по-
треб, зокрема стосовно отримання послуг і безпеки. Це насам-
перед пов’язано з тим, що історично респонденти по обидва 
боки лінії дотику належали до одного політичного утворення. 
Значна частина респондентів з обох боків стомлені через три-
валий конфлікт і підтримують безумовну політичну реінтегра-
цію непідконтрольних територій, але багато також відкриті до 
компромісного рішення, такого як особливий статус, хоча різні 
групи трактують його по-різному.

Мешканці як підконтрольних, так і непідконтрольних територій не 
почуваються в безпеці, особливо останні. Рівень особистої, по-
літичної й економічної безпеки низький по обидва боки лінії 
дотику. Респонденти і на підконтрольних, і на непідконтроль-
них територіях не почуваються в безпеці на вулиці: 60 % і 76 % 
відповідно, в той час як побоюються вільно висловлювати свої 
політичні погляди близько 51 % і 64 % відповідно. Що стосується 
економічної безпеки, то 13 % домогосподарств на підконтроль-
них територіях і 20 % — на непідконтрольних бракує грошей, 
щоб купити їжу. 

Мешканці підконтрольних і непідконтрольних територій задоволені 
більшістю послуг однаковою мірою. Мешканці непідконтроль-
них уряду територій більш задоволені правосуддям і вищою 
освітою, а мешканці підконтрольних — адміністративними та 
комунальними послугами. Люди на підконтрольних територіях 
не пов’язують якість надання послуг з діями влади. Респонденти 
з непідконтрольних територій вважають, що російська і місцева 
влада дбають про них більше, ніж українська влада.

ВИСНОВКИ
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Підтримку реінтеграції серед респондентів з непідконтрольних те-
риторій стримує відсутність віри в діалог з різними соціополітич-
ними групами. Зокрема, вони вважають, що такі групи, як «люди 
із західної України» та «українські націоналісти»1, не готові ви-
слухати їхні аргументи чи обговорити їх. Водночас респонденти 
з непідконтрольних територій кажуть, що рідко стикаються з 
цими двома групами. 

Люди з непідконтрольних територій, які відвідують підконтрольні 
території, більш схильні підтримувати реінтеграцію, ніж ті, хто 
не перетинає лінію дотику. Ті, хто перетинає лінію дотику, більш 
схильні позитивно ставитися до української влади та ідентифі-
кувати себе громадянами України. Перетин лінії дотику доз-
воляє підтримувати особисті контакти між людьми в регіоні, а 
також надавати послуги жителям непідконтрольних територій 
та обмінюватися інформацією. 

Медіа-вподобання серед мешканців підконтрольних і непідконтроль-
них територій різняться, і цей вибір може сприяти розділенню 
спільноти. Найбільш доступним і популярним джерелом інфор-
мації та розважального контенту на непідконтрольних терито-
ріях залишаються російські медіа; вони пов’язані з наративами, 
що сприяють розділенню спільноти, зокрема з підживленням 
підтримки сепаратизму. На підконтрольних територіях укра-
їнські канали ніяк не впливають на ставлення до питань, пов’я-
заних зі статусом непідконтрольних територій (наприклад, на 
підтримку реінтеграції).

Українська ідентичність переважає як на підконтрольних, так і на 
непідконтрольних територіях. У запитанні про основну іден-
тичність майже 90 % мешканців підконтрольних територій 
вважають себе українцями чи громадянами України, в той час 
як мешканці непідконтрольних територій приблизно порівну 
діляться на тих, хто вважає себе українцем чи громадянином 
України, і тих, хто ідентифікує себе як росіянин чи громадянин 
так званих «ДНР»/«ЛНР». 

Мешканці непідконтрольних і підконтрольних територій мають схо-
жі погляди на деякі сценарії майбутнього непідконтрольних тери-
торій. Особливий статус як політичне рішення рівною мірою 
підтримують по обидва боки лінії дотику. Однак деякі люди вва-
жають його кроком до реінтеграції, в той час як інші — до відо-
кремлення. Безумовна інтеграція має різний рівень підтримки 
на підконтрольних і непідконтрольних територіях (70 % і 33 % 
відповідно підтримують повернення до статусу, який існував до 
початку конфлікту). 52 % опитаних мешканців непідконтрольних 
територій підтримують приєднання до Російської Федерації.

1 Визначення цих груп не надавалися в анкеті — респонденти тлумачили їх самостійно, на свій розсуд.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ 
ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

1. Налагодити зв’язок між задоволенням послугами та діями влади 
на підконтрольних територіях: 

• Інформувати населення про поліпшення в наданні послуг та ре-
форми, чітко вказуючи на те, що це наслідок зусиль влади та 
прагнення покращити життя людей. Комунікувати ризики 
реформ та пов’язані з ними витрати, щоб забезпечити реа-
лістичні очікування громадськості. 

• Залучати громадян до процесу прийняття рішень. Ефектив-
на участь громадян у політичному житті своїх громад може 
поліпшити їхню віру у власну впливовість, а відтак відчуття 
приналежності до своєї місцевості та готовність слухати аль-
тернативні погляди. 

• Інтегрувати гендерну оцінку в розробку всіх політик і програм 
у сфері безпеки, щоб забезпечити реагування таких програм 
на конкретні потреби різних людей і груп.

2. Працювати з тими, хто часто перетинає лінію дотику, аби ви-
користати їхній потенціал як агентів реінтеграції. Визначити 
причини розчарування в можливості діалогу серед тих, хто ча-
сто перетинає лінію дотику. Забезпечити розширені програми 
соціальної допомоги для людей з низьким рівнем доходу та по-
кращити умови перетину лінії дотику. 

3. Інформувати про стратегію вирішення конфлікту та заохочувати 
інклюзивне обговорення. Уряд України повинен сформулювати 
чітке бачення та стратегію вирішення конфлікту та залучити 
громадськість з різних регіонів України та з різними політич-
ними поглядами до обговорення варіантів реінтеграції. Це доз-
волить сформулювати спільне майбутнє, яке здобуде підтримку 
широкої громадськості.

До спільних факторів, які обумовлюють підтримку реінтеграції на 
підконтрольних та непідконтрольних територіях, належать пе-
реконання людей, що українська влада дбає про них, і здатність 
розпізнавати наративи, спрямовані на розділення суспільства; 
однаково важливо для респондентів по обидва боки лінії дотику 
почуватися в безпеці: політичній (на підконтрольних територі-
ях) і особистій (на непідконтрольних). Підтримку реінтеграції на 
підконтрольних територіях додатково стимулює віра у впливо-
вість громадян на суспільні процеси та в успішне впровадження 
реформ, задоволеність своїм місцем проживання та відчуття 
приналежності до України. Переконання, що різні політичні 
групи готові слухати одна одну, посилює підтримку реінтеграції 
на непідконтрольних територіях.
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4. Переконати тих, кого можна переконати, на непідконтрольних те-
риторіях. Переконати групу «прихильники особливого статусу 
та відокремлення (непідконтрольних уряду територій)» — важ-
ливий крок для досягнення тривалого миру в регіоні. Вони 
мають пересвідчитися, що конструктивний діалог з групами, 
які мають різні політичні погляди, можливий. Це підвищить 
відчуття їхньої політичної безпеки. Виявлення та розуміння 
проблем різних груп може допомогти змінити громадську думку 
в напрямку більшої згуртованості та більшої єдності України. 
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МЕТОДОЛОГІЯ SCORE У 2019 РОЦІ

АЗОВСЬКЕ МОРЕ

ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ Індекс соціальної згуртованості та примирення для східної 
України за 2019 рік охоплює підконтрольні та непідконтрольні 
уряду України території Донецької та Луганської областей. За-
гальна вибірка складає 9 054 інтерв’ю віч-на-віч з людьми, які 
проживають на підконтрольних уряду територіях Донецької 
та Луганської областей (3 325 респондентів), непідконтрольних 
територіях (619) й уздовж лінії дотику (1 810), а також додаткові 
інтерв’ю в 15 містах регіону (3 000) та серед військових і ветера-
нів (300). Дані з інших регіонів України будуть представлені в 
наступній хвилі індексу. Дані були зібрані протягом вересня-ли-
стопада 2019 року після президентських і парламентських ви-
борів. Збір даних на підконтрольних уряду України територіях 
відбувався за методом стратифікованої випадкової вибірки, а 
на непідконтрольних — за методом «снігової кулі».

Результати SCORE були обговорені з місцевими, регіональними 
та національними зацікавленими сторонами: представниками 
органів влади та громадянського суспільства у Києві та двох 
досліджених областях. 

географія score 2019
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ВИБІРКА НА 
ПІДКОНТРОЛЬНИХ  
УРЯДУ УКРАЇНИ 
ТЕРИТОРІЯХ

Опитування на підконтрольних уряду України територіях До-
нецької та Луганської областей здійснила компанія Kantar 
Ukraine; для будування вибірки використовувались дані про 
чисельність населення за 2018 рік. Ці дані — репрезентативні за 
віком, статтю та типом населеного пункту для кожної області. 
Щоб опитати вибірку з 3 325 респондентів (70 % з Донецької 
області та 30 % з Луганської області) у 311 населених пунктах, 
компанія використала метод CAPI (інтерв’ю віч-на-віч за до-
помогою планшетів). Інтерв’ю проводилися з 16 вересня по 10 
листопада 2019 року командою з 80 інтерв’юерів. Одне опиту-
вання в середньому займало 52 хвилини. 

Якість польової роботи перевірялася за допомогою як вибірко-
вих перевірок на місці, так і подальшого контролю після завер-
шення роботи. Перевірку здійснювали два зовнішні контролери 
якості, а також команда контролю якості опитувальної компанії. 
Крім того, була проведена геолокація приблизно 50 % інтерв’ю 
в населених пунктах міського типу, а також щотижневий теле-
фонний контроль 5 % інтерв’ю. Загалом процедуру перевірки 
якості пройшло 23 % вибірки.
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ВИБІРКА НА 
НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ 
УРЯДУ УКРАЇНИ 
ТЕРИТОРІЯХ

Компанія, що проводила опитування на непідконтрольних уряду 
територіях, побажала залишитися неназваною. Для досліджен-
ня був використаний метод «снігової кулі» з використанням 
квот населення непідконтрольних територій за віком і статтю 
у 2013 році. Розмір вибірки склав 619 респондентів: 306 на не-
підконтрольних територіях Донецької області та 313 на непід-
контрольних територіях Луганської області. Загальна кількість 
населених пунктів у вибірці склала 7 на непідконтрольних тери-
торіях Донецької області та 11 на непідконтрольних територіях 
Луганської області (див. Діаграму 5.13 в Додатку 1). Для інтерв’ю 
віч-на-віч використовувались планшети (40 %) та паперові ан-
кети (60 %). Опитування проводилося з 30 вересня по 10 жовтня 
2019 року командою з 13 інтерв’юерів, мешканців Донецької та 
Луганської областей. Анкета була коротшою, ніж на підкон-
трольних територіях, а середній час проходження опитування 
складав 20 хвилин. 

Дані опитування були доповнені результатами групових та 
індивідуальних обговорень з мешканцями непідконтрольних 
територій, проведених у Краматорську, що належить до підкон-
трольних уряду територій Донецької області, протягом люто-
го 2020 року. Ці інтерв’ю проводилися з 13 представниками та 
представницями Донецької та Луганської областей переважно 
з великих міст. Враховуючи, що зібрати мешканців непідкон-
трольних територій на підконтрольних територіях складно, 
якісний компонент SCORE має обмежений масштаб та вико-
ристовувався швидше для доповнення результатів опитування, 
а не як незалежний компонент дослідження. 

Хоча для різних технік збору даних характерна похибка соціаль-
ної бажаності, результати слід тлумачити з огляду на низький 
рівень політичної безпеки та меншу вибірку респондентів на 
непідконтрольних територіях.
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ризики щодо безпеки та інші обмеження 
опитування на непідконтрольних територіях

Статеві та вікові квоти 
вибірки на непідкон-
трольних територіях 
відповідають населенню 
цієї місцевості до кон-
флікту, а отже, не цілком 
враховують демографічні 
зміни, які відбулися  
в регіоні з 2014 року  
внаслідок від’їзду ВПО  
та біженців.

З жінками віком від 40 
до 59 років було особливо 
важко зв’язатися в ден-
ний час, імовірно через 
те, що саме вони скла-
дають основну частину 
працевлаштованих людей 
на непідконтрольних 
територіях.

Застосування більш гнуч-
ких (широких) вікових 
квот, щоб врахувати біль-
шу частку старших людей 
у структурі населення.

Мешканці невеликих 
населених пунктів, як 
правило, більш підозріло 
ставляться до незнайом-
ців, і відомо, що вони 
більш схильні повідом-
ляти владу про роботу 
інтерв’юерів. Пробле-
му доступу ще більше 
ускладнювали нестача 
місцевого транспорту  
в сільській місцевості  
та комендантські години.

Інтерв’юерів турбувало, 
що планшети могли пере-
вірити або забрати під час 
польової роботи або на 
контрольно-пропускних 
пунктах. Респонденти 
були стурбовані можли-
вим аудіо- чи відеозапи-
сом під час інтерв’ю.

Надання анонімності 
респондентам; компанія, 
яка проводила опиту-
вання, також вирішила 
залишитися анонімною. 
Залучення інтерв’юерів 
з двох областей. Викори-
стання методу «снігової 
кулі» замість випадкової 
вибірки.

Використання  
паперових анкет разом  
з планшетами.

обмеження контекст вжиті заходи спостереження

Заходи контролю, що ви-
користовувалися на під-
контрольних територіях, 
такі як безпосередній 
нагляд, подальша адресна 
перевірка та геолокація, 
не використовувалися  
з міркувань безпеки.

Обрали досвідчених ін-
терв’юерів, які пройшли 
спеціальну підготовку.

Менше відмов відповіда-
ти та менше представни-
цтво малих або віддале-
них населених пунктів. 

Відсутність перевірених 
даних про населення 
непідконтрольних 
територій

Ризики безпеки для 
інтерв’юерів та 
опитуваних 

Обмежені можливості 
перевірки якості даних
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1. БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ, ЗАДОВОЛЕНІСТЬ 
ПОСЛУГАМИ та ВЗАЄМОВІДНОСИНИ  
З ВЛАДОЮ

В SCORE концепція безпеки людини виходить за рамки безпеки 
від насильства і злочинності та включає різні рівні: особистий, 
економічний, політичний. Така концепція допомагає краще до-
сліджувати соціальну згуртованість та примирення. 

Згідно з Доповіддю ООН про стан людського розвитку в 1994 
році, існує два основні аспекти безпеки людини: «свобода від 
страху» та «свобода від нужди». У демократичних суспільствах 
уряди охороняють ці свободи, надаючи послуги, зокрема охоро-
ну правопорядку, забезпечення економічної безпеки громадян і 
створення безпечних просторів для суспільного самовираження. 
Щоб виміряти, як цих свобод дотримуються в Донецькій і Лу-
ганській областях і наскільки їх жителі задоволені управлінням 
в регіоні та країні, SCORE оцінював, чи люди відчувають себе в 
безпеці на особистому, економічному і політичному рівнях (Під-
розділ 1.1); наскільки жителі задоволені доступністю й ефектив-
ністю послуг (Підрозділ 1.2); і, нарешті, в якій мірі люди довіряють 
владі та відчувають, що влада про них піклується (Підрозділ 1.3). 
Такий підхід допомагає визначити, як жителі оцінюють прогрес 
у країні та чи пов’язують вони його з діями влади.

1.1 НАСКІЛЬКИ ЛЮДИ 
ПОЧУВАЮТЬСЯ В БЕЗПЕЦІ

Дослідження SCORE 2019 року вимірювало рівні сприйняття 
особистої, економічної та політичної безпеки на підконтроль-
них територіях2. На непідконтрольних територіях вимірювалися 
лише рівні сприйняття особистої та політичної безпеки, а само-
оцінка рівня доходу в родині використовувалася як непрямий 
показник економічної безпеки.

рівень доходу — сприйняття 
людиною здатності її родини купува-
ти різні предмети (харчові продукти, 
одяг, електроніку, тощо)

2 Крім того, опитування 2019 року на підконтрольній уряду території вимірювало рівень сприй-
няття екологічної та медичної безпеки. Дізнайтеся більше на сайті scoreforpeace.org
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Діаграма 1.1.1 політична, 
економічна й особиста 
безпека

політична безпека —  
наскільки комфортно людині вислов-
лювати свої політичні погляди як 
разом з іншими, так і індивідуально, 
не переймаючись про наслідки

економічна безпека —  
наскільки людина відчуває, що має 
стабільне джерело доходу, здатна 
забезпечити собі харчування та 
може покладатися на соціальні ви-
плати в разі потреби3

ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА

3 У порівнянні з дослідженням 2018 року респонденти на підконтрольних уряду територіях більш 
позитивно оцінюють свою економічну безпеку у 2019 році. Водночас частка людей на підконтроль-
них територіях, які стверджують, що їм не вистачає коштів на харчування, істотно не змінилася. 
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І особиста, і політична безпека на непідконтрольних територі-
ях має нижчий рівень, ніж на підконтрольних, однак середній 
рівень по регіону все одно загалом низький, що означає, що 
більшість людей не відчувають ані достатньої фізичної безпеки 
у своєму місці проживання, ані можливості висловлювати свої 
політичні погляди, не наразившись на небезпеку. Мешканці 
непідконтрольних уряду територій Луганської області більш 
вразливі, ніж непідконтрольних територій Донецької області; 
жінки почуваються менш безпечно, ніж чоловіки, на всіх тери-
торіях, а молодь краще оцінює свій рівень політичної безпеки, 
ніж люди старшого віку (див. Додаток 1, Діаграму 5.4).

«Люди бояться. Мешканці республік та сірої зони 
мають посттравматичний стресовий розлад: 
глибинний страх, що „вони прийдуть, дізнаються 
та покарають“»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

особиста безпека — наскільки 
людина почувається в безпеці від 
насильства у повсякденному жит-
ті та відчуває, що поліція може її 
захистити

ОСОБИСТА БЕЗПЕКА
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Дослідження показало, що мешканці підконтрольних і непід-
контрольних територій по-різному сприймають джерело особи-
стої незахищеності. На відміну від мешканців підконтрольних 
територій, мешканці непідконтрольних найбільше не почува-
ються в безпеці, коли виходять на вулицю ввечері, та загалом 
не почуваються в безпеці від насильства у повсякденному житті. 
Мешканці підконтрольних територій висловлюють порівняно 
нижчий рівень впевненості в тому, що їх захистить поліція. 

Діаграма 1.1.2 аспекти 
особистої безпеки, %

Скажіть, будь ласка, якою мірою ви…?  
(Підконтрольні території, N = 3325; Непідконтрольні території, N = 619)

Зовсім ні

Зовсім ні

Мінімально

Мінімально

Деякою мірою

Деякою мірою

Сильно

Сильно

Важко відповісти

Важко відповісти

почуваєте себе  
у безпеці у 
повсякденному 
житті

впевнені, що 
поліція зможе 
захистити вас  
і вашу родину  
від насилля

будете почува-
тися у безпеці, 
якщо опинитеся 
один/одна на 
вулиці вночі у  
вашому населе-
ному пункті

15

28

14

42

1

34

30

8

24

4

29

29

11

28

2

34

30

6

29

2

38

34

4

21

3

51

25

3

17

3

Підконтрольні  
території

Непідконтрольні  
території

«Обстріли — головна причина відчуття особи-
стої незахищеності. Коли українська армія почи-
нає обстріли, зростає негативне ставлення до 
української влади»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій
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Діаграма 1.1.3 виміри 
політичної безпеки, %

Скажіть, будь ласка, якою мірою ви…?  
(Підконтрольні території, N = 3325; Непідконтрольні території, N = 619)

можете вільно 
висловлювати свої 
політичні переко-
нання без негатив-
них наслідків

можете вільно 
збиратися з 
однодумцями

22

29

29

16

4

21

30

27

17

4

27

26

37

5

4

29

20

40

5

6

«Тут майже немає політичної опозиції»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

Зовсім ні

Зовсім ні

Мінімально

Мінімально

Деякою мірою

Деякою мірою

Сильно

Сильно

Важко відповісти

Важко відповісти

Підконтрольні  
території

Непідконтрольні  
території

Більшість респондентів і на підконтрольних, і на непідконтроль-
них територіях вказують на низький рівень політичної безпеки, 
а саме на обмеження свободи зібрань і свободи слова.
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Діаграма 1.1.4 розподіл 
доходу респондентів, %

Як би ви оцінили розмір свого доходу?  
(Підконтрольні території, N = 3325; Непідконтрольні території, N = 618)

Нам не виста-
чає грошей 
навіть на їжу

У нас достатньо 
грошей на 
їжу, але ми не 
завжди можемо 
купити одяг

У нас завжди є 
гроші на їжу та 
одяг, але ми не 
завжди можемо 
дозволити 
собі побутову 
електроніку 
чи інші дорогі 
товари

У нас достатньо 
грошей на 
побутову 
електроніку 
чи інші дорогі 
товари, але 
ми не можемо 
дозволити собі 
машину або 
квартиру 

Ми можемо 
дозволити собі 
машину або 
інші товари 
схожої вартості, 
якщо потрібно
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33
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31
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47

39

7

5

3

9

7

10

7

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

20

23

34

17

15

9

14

26

47

48

47

46

50

42

50

45

27

24

17

30

29

39

29

26

5

3

2

6

5

9

6

3

всього

Жінки

60 років і старше

Чоловіки

36–59 років

18–35 років

Донецька область

Луганська область

Підконтрольні території Непідконтрольні території

Мешканці непідконтрольних уряду територій стикаються з біль-
шими економічними труднощами: 20 % мешканців цих терито-
рій і 13 % мешканців підконтрольних територій заявляють про 
те, що не завжди можуть дозволити собі купити їжу (див. Діа-
граму 1.1.4). До трьох найбільш вразливих груп належать люди 
похилого віку, жінки та мешканці Луганської області.
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1.2 НАСКІЛЬКИ ЛЮДИ 
ЗАДОВОЛЕНІ ЯКІСТЮ 
ПОСЛУГ  

SCORE за 2019 рік вимірює рівень задоволеності державними 
послугами та послугами інфраструктури як на підконтрольних, 
так і на непідконтрольних уряду територіях Донецької та Лу-
ганської областей. 

В цілому рівень задоволеності якістю державних послуг зали-
шається вище середнього по обидва боки лінії дотику. Рівень 
задоволеності якістю послуг у сфері правосуддя та вищої освіти 
вищий на непідконтрольних уряду територіях, у той час як адмі-
ністративні послуги отримали вищу оцінку на підконтрольних 
територіях (див. Діаграму 1.2.1).

Особливо помітний розрив у рівні задоволеності вищою освітою. 
Мешканці підконтрольних територій відзначають як відсутність 
таких послуг (освітніх установ) у своєму населеному пункті, так 
і низьку якість того, що доступно. 

задоволеність послугами —  
наскільки людина задоволена якістю 
послуг або наскільки високо оцінює 
доступність послуги у своєму місці 
проживання

«Вища освіта є дуже доступною внаслідок низь-
ких вимог до вступників, що приваблює зокрема 
студентів середнього та похилого віку. Водночас 
недоліком є те, що дипломи про вищу освіту не ви-
знаються в Україні чи загалом у світі. Студенти 
у нас переважно очікують, що Росія скоро надасть 
акредитацію ключовим університетам. Деякі 
молоді люди вступають в університети там (на 
підконтрольних територіях), а інші навчаються 
і тут і там водночас. Інші приймають рішення 
здобувати вищу освіту в Російській Федерації»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

Діаграма 1.2.1 задоволеність 
державними послугами, 
бали від 0 до 10
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«У нас тут більше порядку»

«Донедавна все було дуже погано, але наразі ми 
бачимо деякі покращення, люди також є менш ви-
багливими в оцінці послуг»

«Якість послуг охорони здоров’я — посередня. Си-
туація в Луганську дуже погана: багато лікарів ви-
їхало з області, тимчасом як фінансова винагорода 
(лікарів) є надзвичайно низькою, наприклад, медсе-
стри отримують близько 4000 рублів на місяць (або 
1500 гривень)»

«Люди тут подають заяви на отримання росій-
ського паспорта, бо дуже важко отримати укра-
їнський (фиг его получишь)»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

Мешканці підконтрольних уряду України територій відносно 
більше задоволені якістю адміністративних послуг. Мешканці 
непідконтрольних уряду України територій не завжди можуть 
отримати доступ до деяких критично важливих послуг на міс-
цях. Наприклад, вони залежать від послуг, що надаються на 
підконтрольних уряду територіях, щоб отримати чи поновити 
документи, що посвідчують особу, такі як свідоцтва про народ-
ження чи паспорти. 

Як і в ситуації з державними послугами, мешканці непідкон-
трольних і підконтрольних уряду України територій подібним 
чином оцінюють якість ключової інфраструктури в себе в регі-
оні, за винятком комунальних послуг (таких як водопостачання 
й електроенергія). Мешканці непідконтрольних територій дещо 
менш задоволені комунальними послугами, що може бути пов’я-
зано з частішими перебоями в постачанні води чи електрики. 
Мешканці як підконтрольних, так і непідконтрольних територій 
сприймають якість доріг як низьку, але позитивно оцінюють 
доступ до інтернету (див. Діаграму 1.2.2).

Вищий рівень задоволеності наданням правосуддя серед меш-
канців непідконтрольних уряду України територій, ймовірно, 
пов’язаний з нещодавнім відновленням судової системи (судів) 
на цих територіях, яка майже перестала функціонувати в 2014 
році. Люди віком від 35 років і чоловіки зазвичай повідомля-
ють про вищий рівень задоволеності доступом до правосуддя 
на непідконтрольних територіях. 
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Діаграма 1.2.2 задоволеність 
послугами інфраструктури, 
бали від 0 до 10
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Робота громад-
ського транспорту

Комунальні 
послуги

Якість доріг
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Підконтрольні  
території

Непідконтрольні  
території

Згідно з результатами обговорення результатів SCORE, іноді 
послуги можуть також сприйматися як більш ефективні на не-
підконтрольних територіях з наступних причин:

1. На більш урбанізованих й економічно розвинених частинах 
непідконтрольних уряду територій збереглося достатньо інф-
раструктури й людського капіталу, щоб надання ключових 
послуг після 2014 року відновилося. Водночас підконтроль-
ним територіям не вдалося повністю компенсувати втрату 
доступу до послуг, які забезпечувалися з нині непідконтроль-
них територій; 

2. Нижчий рівень особистої та політичної безпеки серед меш-
канців непідконтрольних територій не дозволяє їм вислов-
лювати занадто критичні думки про постачальників послуг; 

3. З різних боків лінії дотику очікування щодо надання послуг 
дуже асиметричні. Мешканці непідконтрольних територій 
можуть очікувати набагато менше від місцевих (невизнаних і 
часто недосвідчених) адміністрацій у порівнянні з очікуван-
нями респондентів з підконтрольних уряду територій щодо 
того, що мають забезпечувати їхні постачальники послуг, які 
давно функціонують і мають краще фінансування. 

Детальніше про те, як задоволеність послугами пов’язана  
з підтримкою реінтеграції непідконтрольних уряду територій, 
читайте в Розділі 4, в якому йдеться про бачення майбутнього 
регіону.
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1.3 ЧИ ВІРЯТЬ ЛЮДИ, ЩО 
ВЛАДА ДБАЄ?

Відчуття, що влада керується потребами громади, підзвітна 
людям і забезпечує ефективні механізми громадської участі, є 
критично важливим чинником розбудови демократичних, ди-
намічних спільнот й елементом сучасного суспільного договору. 
Сприйняття людиною влади пов’язано не лише з ефективністю 
надання державних послуг, але й із тим, наскільки добре влада 
комунікує реформи та покращення в наданні послуг та чи за-
лучає громадськість до прийняття рішень. 

Результати SCORE послідовно показують, що дуже мало людей 
на підконтрольних уряду територіях відчувають, що влада дбає 
про добробут українських громадян та реагує на їхні потре-
би. Попри відносно високий рівень задоволеності більшістю 
державних послуг, люди все ще не пов’язують прогрес країни 
із зусиллями уряду: менш як 30 % мешканців підконтрольних 
територій вважають, що влада представляє їхні інтереси та слу-
жить потребам простих людей (див. Діаграму 1.3.1). 

Показник «українська влада 
піклується» означає, наскільки 
людина відчуває, що українська влада 
представляє її потреби та погляди, 
однаково дбає про всі частини  
України та готова слухати

Діаграма 1.3.1 сприйняття 
мешканців підконтрольних 
уряду України територій,  
що влада дбає, %

Будь ласка, скажіть, якою мірою влада…? (N = 3325)
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які не збігають-
ся з офіційною 
точкою зору
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Діаграма 1.3.2 сприйняття 
мешканців підконтрольних 
уряду України територій, що 
влада дбає, бали від 0 до 10

Люди в усьому регіоні не відчувають, 
що влада дбає про потреби простих 
людей 

Понад половини мешканців непідконтрольних територій4 вва-
жають, що місцева та російська влада дбає про них (див. Діагра-
му 1.3.3). Значно рідше мешканці непідконтрольних територій 
Донецької та Луганської областей вважають, що про них дбає 
українська влада: 36 % і 20 % відповідно. 

Такий порівняно високий рівень задоволеності мешканців не-
підконтрольних територій російською владою може поясню-
ватися поліпшенням у сфері послуг (за даними обговорень ре-
зультатів дослідження) та низьким рівнем політичної безпеки. 
Негативні відгуки про українську владу також варто розглядати 
в контексті контактів з підконтрольними уряду територіями. 
Майже половина респондентів з непідконтрольних територій 
вказали, що вони не перетинали лінію дотику, а отже у них був 
обмежений доступ до послуг та інформації, наданих урядом 
України. 

4 Це питання було по-різному сформульовано для мешканців підконтрольних (див. Діаграму 1.3.1 та 
1.3.2) та непідконтрольних територій: мешканців непідконтрольних уряду України територій запитали, 
чи дбає про них «український уряд», «російський уряд» і «місцева влада» (див. Діаграму 1.3.3).

«Росія — не країна мрій; ми прекрасно розуміємо, що 
вона не ідеальна, але Україна гірша. Щоразу, коли 
Верховна Рада обговорює Донбас чи закон про мову, 
ставлення до України (тут) погіршується; а потім 
покращується знов»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій
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Діаграма 1.3.3 сприйняття, 
що українська, російська 
та місцева влада дбає про 
людей на непідконтрольних 
уряду України територіях, %

Скажіть, будь ласка, в якій мірі ви відчуваєте, що про вас піклується…? 
(N = 619)
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1.4 ВИСНОВКИ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ВИСНОВКИ 

• В цілому мешканці непідконтрольних уряду територій почува-
ються у меншій безпеці за мешканців підконтрольних терито-
рій. Найбільші проблеми, що викликають відчуття особистої 
незахищеності по обидві сторони лінії дотику, різні: мешканці 
підконтрольних територій не відчувають, що поліція готова 
їх захищати, а мешканці непідконтрольних територій бояться 
пізно виходити на вулицю. Люди з обох боків лінії дотику не 
почуваються в безпеці, щоб говорити про свої політичні погля-
ди. Люди похилого віку вважають себе найбільш економічно 
вразливими. Жінки відчувають себе менш захищеними у всіх 
аспектах безпеки: політичному, особистому, економічному.

• Рівень задоволеності як державними, так і інфраструктурни-
ми послугами також однаковий по обидві сторони лінії доти-
ку, за окремими винятками. Люди на непідконтрольних уряду 
територіях більш задоволені правосуддям та вищою освітою, 
а на підконтрольних — адміністративними та комунальними 
послугами. Мешканці підконтрольних територій Донецької та 
Луганської областей не пов’язують високу якість послуг з діями 
влади та реформами в цілому; не вважають, що держава дбає про 
потреби простих людей. Мешканці непідконтрольних територій 
повідомляють, що російська влада та так звані «ДНР» і «ЛНР» 
піклуються про них більше, ніж український уряд.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Проводити для підрозділів поліції на підконтрольних уряду 
України територіях тренінги, орієнтовані на надання послуг, 
включно з тренінгами щодо гендерно чутливого підходу до по-
ліційної роботи. Оцінити поінформованість й уявлення людей 
про справжню ситуацію з рівнем злочинності у своєму місці 
проживання та розробити стратегії реагування відповідно до 
особливостей конкретної місцевості. Політичну безпеку можна 
збільшити через систематичний моніторинг та боротьбу з вико-
ристанням негативних стереотипів чи навіть мови ненависті у 
медіа та з боку публічних осіб щодо політичних опонентів. Вра-
ховуючи, що жінки повідомляють про найбільшу вразливість, 
що стосується безпеки, розробка політик і програм повинна 
ґрунтуватися на гендерно чутливому оцінюванні.

• Пріоритетну увагу слід приділити наступним послугам на під-
контрольних уряду територіях: дорожня інфраструктура, забез-
печення правосуддя й охорони здоров’я, а також доступ до вищої 
освіти. Створення умов для економічної та фізичної мобільності 
людей, передусім похилого віку, через лінію дотику, підвищить 
рівень задоволеності послугами та владою. Щоб покращити 
доступ до акредитованих навчальних закладів для студентів 
з непідконтрольних уряду України територій, слід спростити 
вступ до всіх університетів України, а не лише тих, що розта-
шовані в Донецькій і Луганській областях.

• Інформувати і про позитивні наслідки реформ для громадян, 
і про потенційні ризики та втрати. Залучення мешканців до 
процесу прийняття рішень також допоможе підвищити довіру 
до влади.
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Перетин лінії дотику дозволяє підтримувати особисті контакти 
між людьми в регіоні та обмінюватися інформацією, а також 
отримувати послуги для жителів непідконтрольних уряду те-
риторій. У цьому розділі йдеться про частоту перетину лінії 
дотику серед мешканців підконтрольних та непідконтрольних 
уряду територій, причини перетину, задоволеність наданими 
послугами, а також про особливості тих, хто перетинає та не 
перетинає лінію дотику.

Частота перетину лінії дотику в населення асиметрична: 62 % 
респондентів з непідконтрольних уряду України територій пові-
домили, що за останній рік відвідували підконтрольні території, 
тоді як серед мешканців підконтрольних територій лінію дотику 
перетинали 7 % (див. Діаграму 2.1.1 і 2.1.2). Кожен п’ятий меш-
канець непідконтрольних територій серед тих, хто перетинає 
лінію дотику, робить це часто — понад 10 разів на рік, в той час 
як більшість мешканців підконтрольних територій відвідували 
непідконтрольні території лише раз чи двічі на рік. Мешкан-
ці непідконтрольних територій з Луганської області набагато 
більше перетинають лінію дотику, ніж з непідконтрольних те-
риторій Донецької області: 76 % проти 47 % відповідно.

2. ПЕРЕТИН ЛІНІЇ ДОТИКУ

2.1 ЧАСТОТА ПЕРЕТИНУ 
ЛІНІЇ ДОТИКУ

Діаграма 2.1.1 частота 
перетину лінії дотику 
серед респондентів з 
підконтрольних уряду 
України територій, %

Скільки разів за останній рік ви відвідували непідконтрольні території?  
(Донецька область, N = 2331; Луганська область, N = 994; Всього, N = 3325)

Донецька 
область

Донецька 
область

Луганська 
область

Луганська 
область

всього

всього

Жодного разу

Жодного разу

1–2 рази

1–2 рази

До 10 разів

До 10 разів

Більше, ніж 10 разів

Більше, ніж 10 разів

93 9391

5 56

2 22

0 1 0

Діаграма 2.1.2 частота 
перетину лінії дотику 
серед респондентів з 
непідконтрольних уряду 
України територій, %

Скільки разів за останній рік ви перетинали лінію дотику?  
(Донецька область, N = 306; Луганська область, N = 313; Всього, N = 619) 

53 3824

18 19 19

22 22 22

7 34 21
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Діаграма 2.1.3 статус зайня-
тості тих, хто перетинає 
або не перетинає лінію 
дотику з непідконтрольних 
уряду територій, %

Скільки разів ви перетинали лінію дотику  
за останній рік? (N = 617)

Пенсіонери
Респонденти,  
які мають роботу Студенти

Респонденти, які 
ведуть домашнє 
господарство / 
перебувають у де-
кретній відпустці / 
не мають роботи 

2857 105

2359 3 15

5931 2 7

4639 5 10

Основна група з непідконтрольних територій (понад 40 %), яка 
перетинає лінію дотику, — пенсіонери. У них також зазвичай 
нижчі доходи (див. Підрозділ 1.1). Люди, які мають джерело 
регулярного доходу, та люди віком до 40 років менш схильні 
залишати непідконтрольні території.

Основні причини перетину лінії дотику також відрізняються 
серед мешканців підконтрольних і непідконтрольних терито-
рій. Єдиною спільною причиною поїздок в обох напрямках були 
відвідини рідних (див. Діаграму 2.2.1).

Близько половини мешканців непідконтрольних уряду Укра-
їни територій перетинають лінію дотику для того щоб зняти 
готівку чи відвідати рідних, а більшість з них є пенсіонерами. 
Іншими важливими причинами відвідування підконтрольних 
територій є отримання адміністративних послуг (див. Підрозділ 
1.2) та купівля харчових продуктів та інших споживчих товарів.

2.2 ПРИЧИНИ ПЕРЕТИНУ 
ЛІНІЇ ДОТИКУ

«Існують (торгові) обмеження, що наклала укра-
їнська влада, а також (з нашого боку) обмежений 
імпорт певних товарів, наприклад, сигарет, з під-
контрольних уряду України територій»

«Проходити російські блок-пости складніше ніж 
українські: надто довгі черги (до 4–5 годин), вони 
конфіскують їжу, наприклад, ковбаси, тощо. Вони 
також перевіряють мобільні телефони та про-
грами на них: дуже не бажано мати Facebook чи 
українську музику»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

Жодного разу

1–2 рази

До 10 разів

Більше, ніж 10 разів
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Діаграма 2.2.1 причини 
перетину лінії дотику, % 

Якою була головна причина для перетину лінії дотику в останній раз?  
(Підконтрольні території: Донецька область, N = 159; Луганська область, N = 85;  
Непідконтрольні території: Донецька область, N = 145; Луганська область, N = 238)

для мешканців непідкон-
трольних територій 

для мешканців підконтроль-
них територій 

Зняття готівки, наприклад, пенсій  
чи коштів з карток у банкоматі

Покупки

Відвідування будинку, квартири  
або земельної ділянки

Отримання медичних послуг

Відвідування родичів

Робота

Розв’язання проблем, пов’язаних  
з документами

Освіта

Інше

—

12

—

2

39

32

54

32

14

5

20

14

—

4

—

11

72

6

67

4

46

6

43

8

2

—

31

7

—

13

53

1

6

20

3

7

Ті мешканці непідконтрольних уряду територій, які ніколи не 
перетинають лінію дотику, приймають таке рішення з різних 
причин. Учасники обговорень дослідження найбільш часто по-
силалися на міркування безпеки, наприклад, наявність роди-
ча-комбатанта, або робота у великих компаніях або установах, 
що контролюють певні території Донецької та Луганської об-
ластей. Такі люди побоюються затримання українською вла-
дою. Деякі молоді чоловіки також не перетинають лінію дотику, 
оскільки побоюються мобілізації або розслідування українською 
владою на контрольно-пропускному пункті їхньої можливої 
участі в бойових діях з іншого боку. 

Перш за все мешканці підконтрольних територій перетинають 
лінію, щоб відвідати родичів. Іншими розповсюдженими причи-
нами є перевірка майна та отримання медичної допомоги на не-
підконтрольних територіях. Більшість закладів надання спеці-
алізованої медичної допомоги розміщені на непідконтрольних 
уряду територіях. Деякі медичні послуги на непідконтрольних 
уряду України територіях безкоштовно надаються мешканцям 
підконтрольних територій, що, за словами учасників обгово-
рень, також мотивує людей їхати за медичними послугами на 
непідконтрольні території.

Донецька 
область

Донецька 
область

Луганська 
область

Луганська 
область
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«Лікарі безкоштовно роблять операції людям з 
підконтрольних територій. І це дратує мешкан-
ців непідконтрольних територій, бо їм часто до-
водиться платити за ту ж саму послугу. Багато 
мешканців Станиці Луганської їдуть до Луганська, 
щоб отримати медичні послуги. Навіть люди з 
Росії приїжджають до Луганська лікуватися»

 Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

Різні індикатори характеризують людей, які перетинають і не 
перетинають лінію дотику (див. Діаграму 2.3.1). Респонденти 
з непідконтрольних територій, які перетинали лінію дотику, 
мають більш проукраїнські настрої в порівнянні з тими, хто 
ніколи не відвідує підконтрольні території5. Зокрема, вони та-
кож більш схильні вважати, що українська влада про них дбає, 
можливо через те, що мають змогу скористатися послугами та 
матеріальною підтримкою друзів і родичів на підконтрольних 
уряду територіях. Представники цієї групи також більш схильні 
вважати, що діалог з групою «українські націоналісти»6 мож-
ливий. Це може означати, що загроза з боку «націоналістів» як 
групи не обов’язково ґрунтується на досвіді особистого спіл-
кування, враховуючи, що це одна з груп, з якими у мешканців 
регіону найнижчий рівень контактів7.

Респонденти, що перетинають лінію дотику, також частіше іден-
тифікують себе як громадяни України, ніж ті, хто ніколи не 
відвідують підконтрольні території, а також очікувано більше 
підтримують реінтеграцію непідконтрольних територій. Крім 
того, ті, хто перетинає лінію дотику, більше користуються як 
українськими, так і російськими медіа всіх видів (онлайн, теле-
баченням, друкованими виданнями та радіо; більше про вплив 
медіаспоживання можна дізнатися в Розділі 3).

2.3 ХТО ПЕРЕТИНАЄ 
ЛІНІЮ ДОТИКУ  
З НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ 
УРЯДУ УКРАЇНИ 
ТЕРИТОРІЙ?

5 Різниця між характеристиками цих двох груп статистично значуща.

6 Крім того, дані за 2017–2018 роки демонструють, що мешканці підконтрольних уряду терито-
рій визнають, що місце проживання чи походження людини, наприклад, західна Україна чи 
непідконтрольні території, не означає, що в людини автоматично певні політичні переконання, 
тобто що вона є відповідно націоналістом чи прихильником відділення від України. Тлума-
чення різних груп («українські націоналісти», «люди з проєвропейською орієнтацією», «люди з 
проросійською орієнтацією», і т.ін.) залишалося на розсуд респондентів.

7 Частота контактів з представниками різних груп у суспільстві.
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як score визначає групи?

SCORE для східної України вимірює настрої та стосунки між різними групами в 
суспільстві. Ці групи визначені на основі консультацій, зокрема фокус-груп й ін-
терв’ю. Йдеться не лише про винятково демографічні групи (наприклад, ветерани 
АТО/ООС, ВПО, люди з західної чи зі східної України, люди, яки проживають на 
непідконтрольних уряду територіях), а також про групи, сприйняття яких може 
ґрунтуватися на стереотипах чи симпатії до політичних наративів: наприклад, 
українські націоналісти, люди, які підтримують відділення непідконтрольних 
уряду територій, люди з проєвропейською або проросійською орієнтацією. Відтак, 
визначення цих груп не подавалося в опитуванні, натомість респонденти мали 
тлумачити їх на власний розсуд. 

Ті, хто не перетинає лінію дотику, демонструють низький рі-
вень підтримки реінтеграції у порівнянні з тими, хто перетинає 
(2,7 та 4,5 бали відповідно). Вони більше задоволені місцеви-
ми послугами, що посилює відчуття приналежності до їхнього 
місця проживання. Ця група також демонструє вищий рівень 
підтримки двом варіантам відокремлення непідконтрольних 
територій від України: приєднання до Росії або набуття неза-
лежності. Такі погляди можуть самопідсилюватися: ті, хто не 
перетинає лінію дотику, значно менше спілкуються з людьми, 
які вважають інакше. Примітно, що такі люди також частіше 
дивляться російський «Первый канал» (більше про те, як медіа 
впливає на політичні настрої, читайте в Розділі 3).

Діаграма 2.3.1 профілі 
людей, які перетинали 
та не перетинали лінію 
дотику для відвідування 
підконтрольних уряду 
України територій  
протягом минулого року
 

Відчуття, що українська влада 
піклується 

Ідентичність: громадянин/
громадянка України 

Бачення майбутнього 
непідконтрольних територій: 
частина України 

Споживання медіа: і українських,  
і російських 

Контакт з людьми із західної 
України 

Переконання, що «українські 
націоналісти» готові слухати їх  
(у діалозі) 

Отримання допомоги від друзів, 
родичів чи НУО з підконтрольних 
територій

Задоволеність інфраструктурою та 
послугами 

Відчуття приналежності до свого 
міста/села 

Бачення майбутнього 
непідконтрольних територій: 
частини Росії або незалежні 
утворення 

Споживання новин: «Первый 
канал» 

Переконання, що так звані 
«ДНР»/«ЛНР» не можуть існувати 
без Росії 

Переконання, що мешканці так 
званих «ДНР»/«ЛНР» хочуть бути у 
складі Росії

показники, які є вищими 
для тих, хто перетинає 
лінію дотику

показники, які є вищими 
для тих, хто не перетинає 
лінію дотику
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чому розчаровані ті, хто перетинає лінію дотику найчастіше?

Близько 20 % мешканців непідконтрольних територій, які перетинають лінію 
дотику, роблять це понад 10 разів на рік. Ця група респондентів має спільні риси 
з тими, хто їздить на підконтрольні території не так часто, але в них також 
є важливі відмінності: це зазвичай старші люди, з сільської місцевості, бідніші, 
і багато з них живуть неподалік від лінії дотику в Луганській області. Найчас-
тіше вони їздять на підконтрольні території у зв’язку з базовими потребами, 
зокрема, щоб зняти готівку чи працювати, і вони рідко здійснюють одноразові 
поїздки, наприклад, для отримання документів.

Попри те, що ці респонденти частіше контактують з представниками інших 
соціополітичних груп, вони менш упевнені ніж інші опитані, що такі групи як 
люди зі східної України, та ті, хто підтримує відокремлення непідконтрольних 
територій або має проросійську орієнтацію, готові дослухатися до них (див. 
Діаграму 2.3.2). Вони частіше обирають більш ніж одну ідентичність, не маючи 
чітких вподобань у виборі (українець, росіянин, громадянин України), що може 
бути пов’язано з необхідністю діяти в різних політичних середовищах. Крім 
того, ця група більш схильна критично оцінювати Радянський Союз, найбільше 
з усіх груп підтримує реінтеграцію непідконтрольних територій і менш готова 
до політичного насильства.

Діаграма 2.3.2 переконання, 
що різні групи на непідкон-
трольних територіях по-
чують аргументи інших та 
будуть готові до обговорен-
ня, бали від 0 до 10

не перетинали 
лінію дотику

Жителі східної України

Люди, що підтримують відо-
кремлення непідконтрольних 
територій

Люди з проросійською 
орієнтацією перетинали 

до 10 разів
перетинали 

понад 10 разів

5.6

7.0
6.1

7.2 7.3
6.6

4.5 4.9 4.8

0

5

10

Попри нещодавні покращення, перетин контрольно-пропус-
кних пунктів все ще залишається ризиковим та складним. Про-
те багато мешканців непідконтрольних територій вимушені 
перетинати КПВВ, щоб отримати низку послуг. Понад 80 % 
таких відвідувачів користуються соціальними виплатами й ад-
міністративними послугами (див. Діаграму 2.4.1), і більшість з 
них задоволені якістю послуг. Однак, згідно з обговореннями, 
трапляються випадки дискримінації за місцем проживання з 
боку постачальників послуг.

2.4 ОЦІНКА ПОСЛУГ НА 
ПІДКОНТРОЛЬНИХ УРЯДУ 
ТЕРИТОРІЯХ

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

«Моїй доньці було дуже важко отримати свій 
перший український паспорт: те, як до мене ста-
вилися… через що ми пройшли… це було жахливо»
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Діаграма 2.4.1 задоволеність 
послугами на підконтроль-
них уряду України терито-
ріях за оцінкою мешканців 
непідконтрольних  
територій, %

Наскільки якісними були перелічені послуги? (N = 383)

Ніколи не 
користувалися 
цими 
послугами

Не змогли 
отримати цю 
послугу

Скористалися 
і були 
незадоволені 
послугою

Скористалися  
і були 
задоволені 
послугою

Соціальні послуги

Адміністративні послуги

Юридичні послуги

Медичні послуги

Освітні послуги 536

61

46

27

14

113

12 1

327 24

26

46

60

232 22 44

ВИСНОВКИ 

• Мешканці непідконтрольних територій перетинали лінію до-
тику частіше за мешканців підконтрольних. Найчастіше пере-
тинають лінію літні люди, що проживають поблизу лінії дотику 
в Луганській області.

• Дві основні причини, з яких мешканці непідконтрольних те-
риторій перетинають лінію дотику — отримання соціальних 
виплат й адміністративних послуг. Більшість відвідувачів з не-
підконтрольних територій оцінюють ці дві послуги як відносно 
доступні та якісні. Відвідування рідних — найбільш поширена 
причина для перетину лінії дотику з обох боків.

• З людьми, які не виїжджають з непідконтрольних територій, 
важко як зв’язатися, так і налагодити контакт, оскільки вони 
порівняно більше задоволені місцевими послугами та надають 
перевагу російським медіа над українськими.

• Більшість людей з непідконтрольних територій, які перетина-
ють лінію дотику, підтримують реінтеграцію. 

• Група тих, хто перетинає КПВВ найчастіше переважно з еко-
номічних причин, підтримує реінтеграцію найбільше, проте не 
вірить у можливість ефективного діалогу з різними соціополі-
тичними групами.

 

2.5 ВИСНОВКИ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ
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РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Зменшити перешкоди для отримання доступу до юридичної 
допомоги, медичних послуг і вищої освіти для мешканців не-
підконтрольних уряду територій.

• Використати потенціал групи, яка часто перетинає лінію дотику, 
як агентів реінтеграції. Подальше дослідження причин їхнього 
розчарування допомогло б впоратися зі страхами та сумнівами 
всіх громадян, які перетинають лінію дотику, та залучити їх для 
налагодження зв’язків. Оскільки деякі представники цієї групи 
мають низький дохід, може бути доцільно розробити програму 
соціальної допомоги для них.
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Споживання інформації — складова активної громадянської 
позиції в демократіях. Однак надмірне використання певних 
джерел інформації може призвести до спотворення точки зору 
в умовах дезінформації. Дослідження динаміки споживання 
медіа на підконтрольних і непідконтрольних уряду територіях 
дозволяє краще зрозуміти розбіжності між аудиторіями тих чи 
інших медіа, а також визначити, чи пов’язані такі розбіжності 
з різними соціальними чи політичними настроями.

У цьому розділі описано, яким джерелам інформації про ос-
танні події люди надають перевагу (Підрозділ 3.1) і які теле-
візійні канали мають найбільшу аудиторію по обидві сторони 
лінії дотику (Підрозділ 3.2); а також досліджено вплив перегляду 
певних каналів на соціальні настрої та політичні вподобання 
(Підрозділ 3.3).

3. СПОЖИВАННЯ МЕДІА

споживання медіа — наскільки 
часто людина використовує тради-
ційні (телебачення, газети, радіо) та 
онлайн-медіа (сайти новин, соцме-
режі) для отримання інформації про 
останні події

Друзі та рідні є основним джерелом інформації як на підкон-
трольних, так і на непідконтрольних територіях: 76 % та 85 % 
відповідно (див. Діаграми 3.1.1 та 3.1.2). Телебачення по обидва 
боки залишається головним медіаджерелом інформації. Більш 
ніж половина респондентів на підконтрольних територіях ви-
користовують сайти новин, YouTube та соцмережі принаймні 
раз на тиждень. Менш поширеними є радіо (21 %) та газети (17 %).

3.1 ЯКІ ДЖЕРЕЛА 
ІНФОРМАЦІЇ НАЙБІЛЬШ 
ПОШИРЕНІ ПО ОБИДВІ 
СТОРОНИ ЛІНІЇ ДОТИКУ?
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Майже 
кожен 
день

Раз чи 
двічі на 
тиждень

Раз чи 
двічі на 
місяць

Раз чи 
двічі на 
квартал

Раз чи 
двічі на 
рік

Менш 
ніж 
один раз 
на рік

Ніколи Я не заці-
кавлений(-а) 
в отриманні 
інформації 
про полі-
тичні події

Важко 
відповісти

Друзі та сім’я 49 27 8 1 1 0 11 3 1

Новини по  
телевізору

53 20 6 1 1 1 15 3 0

Новини на веб-
сайтах, включно з 
YouTube-каналами

36 19 7 2 1 0 31 4 1

Політичні ток-шоу 
в інтернеті або по 
телевізору

27 26 12 3 2 1 25 4 0

Соціальні мережі 36 16 5 1 1 0 36 4 1

Новини на радіо 11 10 8 4 3 2 58 4 0

Друкована преса 5 13 14 6 3 2 52 4 0

Діаграма 3.1.1 споживання 
політичної інформації 
на підконтрольних уряду 
України територіях, %

Якими джерелами ви користуєтеся для отримання інформації про політичні 
події? (N = 3325)
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Майже 
кожен 
день

Раз чи 
двічі на 
тиж- 
день

Раз чи 
двічі на 
місяць

Раз чи 
двічі на 
квартал

Раз чи 
двічі на 
рік

Менш 
ніж 
один 
раз на 
рік

Ніколи Я не  
зацікавле-
ний(-а) в 
отриманні 
інформації 
про полі-
тичні події

Важко 
відповісти

При спіл-
куванні та 
онлайн

Друзі та сім’я 68 16 4 1 0 0 5 5 0

Інтернет-медіа 49 15 3 1 1 1 24 5 1

Соціальні мережі 52 11 3 0 1 2 24 5 1

Теле- 
бачення

Російське ТБ 61 18 5 1 0 0 9 5 1

Українське ТБ 14 10 5 3 4 3 53 7 1

Радіо Місцеве радіо 22 17 11 3 2 1 34 7 2

Російське радіо 19 14 11 4 3 2 39 8 1

Українське радіо 3 2 5 4 3 4 69 9 2

Друкована 
преса

Місцеві газети, 
журнали

7 22 10 4 4 3 40 8 2

Російські газети, 
журнали

5 14 7 5 4 3 51 8 3

Центральні  
українські  
газети, журнали

2 4 3 6 3 6 64 10 3

Діаграма 3.1.2 споживання 
новин на непідконтрольних 
уряду територіях, %

Як часто ви звертаєтеся до таких джерел інформації, щоб дізнатися про те, 
що відбувається у вашому регіоні? (N = 619)8

8 Респондентам, які проживають на непідконтрольних територіях, поставили дещо інакший набір 
запитань про можливі джерела інформації. Зокрема, мешканців непідконтрольних територій 
запитали про російські й українські медіа. 
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Споживання українських медіаджерел на непідконтрольних те-
риторіях могло б бути більш поширеним, якби доступ до них був 
простішим. Понад 70 % мешканців непідконтрольних територій 
взагалі не мають доступу до українського радіо та друкованих 
ЗМІ (див. Діаграму 3.1.3). Однак 44 % респондентів на непід-
контрольних територіях мають певний доступ до українського 
телебачення, а понад половина — до українських інтернет-медіа9.

На непідконтрольних територіях соцмережі — більш поширене 
джерело інформації, ніж на підконтрольних (63 % і 52 % відпо-
відно), так само там вищий рівень використання інтернет-медіа. 
Також мешканці непідконтрольних територій надають перевагу 
російським і місцевим традиційним медіа, особливо телеба-
ченню, над українськими. Разом з тим, українське телебачення 
дивиться чимала меншість (24 %), а от використання українсько-
го радіо та друкованої преси, щоб стежити за новинами, дуже 
низьке (5–6 %).

«У нового урядового каналу (який мають запусти-
ти для цільової аудиторії з непідконтрольних те-
риторій) не буде шансів через мову, яку вони вико-
ристовують: знову казатимуть «сепаратисти», 
«пенсійний туризм», «окуповані території», тощо. 
На українському телебаченні багато агресії, і 
воно дуже русофобне: тому воно й не популярне. 
На російських каналах якісніший контент, і вони 
швидше реагують на новини. Загалом, російські 
пропагандисти кращі за українських»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

9 Тут йдеться про час, коли було зібрано дані, тобто кінець 2019 року. На момент написання 
звіту (2020) доступ до українських каналів значно погіршився через супутникове кодування 
найпопулярніших каналів.

Діаграма 3.1.3 доступ до 
українських медіа на 
непідконтрольних уряду 
України територіях, %

До яких із перелічених українських ЗМІ у вас є доступ? (N = 619)

Українські 
інтернет-сайти

Українські 
телеканали

Українське 
радіо

Українські  
друковані ЗМІ

Повний доступ

Частковий доступ

Взагалі немає 
доступу

Важко відповісти

26 16 5 4

28 28 16 13

43 54 71 76

3 2 8 7
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Мешканці по обидві сторони лінії дотику дивляться різні теле-
візійні канали (див. Діаграму 3.2.1). Найпопулярніші телеканали 
на підконтрольних територіях — «ТРК Україна», «1+1», «Інтер» 
та «СТБ». Всі вони ведуть мовлення з підконтрольних уряду 
територій, а частка людей, які дивляться їхні політичні чи роз-
важальні програми принаймні щотижня, сягає не менше 30 %. А 
на непідконтрольних територіях найбільше переглядають такі 
російські канали як «Россия 1», «Россия 24» та «НТВ». Канали 
з непідконтрольних територій, такі як канал «Новороссия», не 
надто популярні серед їхньої цільової аудиторії — їх дивляться 
лише близько 1 % респондентів10.

3.2 ЯКІ ТЕЛЕКАНАЛИ 
НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ

Діаграма 3.2.1  
топ-3 телеканали, %

Якщо говорити про ваше повсякденне життя, які три телевізійні канали ви 
дивитеся найчастіше для наступних цілей?  
(Підконтрольні території: N = 3325; Непідконтрольні території: N = 619)

1. Отримання новин про політичні події (наприклад, політичні ток-шоу, новини) 
2. Розваги (наприклад, серіали, комедії, конкурси)

10 Канали, результати яких були 1 % або нижче, не показуються окремо.

Підконтрольні  
території: 
Новини

Підконтрольні  
території: 
Розваги

Непідконтроль-
ні території: 
Розваги

Непідконтроль-
ні території: 
Новини

1+1

СТБ

Россия 1

ТРК Україна

Новий Канал

Россия 24

Інтер

Канал 112

Первый канал

ТНТ

ICTV

News One

НТВ (мир)

42

21

8

41

13

7

33

8

5

0

26

4

3

11

11

55

8

3

45

7

0

21

0

9

0

23

40

35

5

34

21

3

25

1

3

1

28

0

5

7

9

39

4

3

30

3

0

23

2

7

0

36
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Деякі канали більш популярні серед певних демографічних груп 
(див. Діаграму 3.2.2, де вказано канали, для яких такі відмінно-
сті наявні). На підконтрольних територіях «ТРК Україна» та 
«СТБ» більше дивляться жінки, ніж чоловіки. «Інтеру» та «ТРК 
Україна» надає перевагу старше покоління, а «Новий канал» — 
єдиний, що є більш популярним серед аудиторії, молодшої за 
35 років. Ці результати справедливі як для новинного, так і для 
розважального контенту. 

На непідконтрольних територіях ICTV, «1+1» і «СТБ» значно 
популярніші серед глядачів у сільській місцевості, ніж у містах 
(їх дивляться понад 20 % респондентів із сільської місцевості і 
менш ніж 10 % — із міської). Глядачі в містах надають перева-
гу каналам «Россия 1» і «Первый канал». Найпопулярніші на 
непідконтрольних територіях канали «Россия 1» і «Россия 24» 
значно більше дивиться старше покоління. Наприклад, з рес-
пондентів віком до 35 років канал «Россия 1» дивляться лише 
37 %. У віковій групі від 36 до 59 таких половина, а серед рес-
пондентів віком понад 60 років — дві третини. Хоча за такими 
демографічними показниками як вік та проживання у сільській 
чи міській місцевості наявні розбіжності, великих гендерних 
відмінностей у споживанні телебачення на непідконтрольних 
територіях виявлено не було.

Загалом мешканці непідконтрольних територій значно при-
хильніші до місцевих чи російських джерел інформації, а не 
українських. Доступ до українських медіа не повністю заблоко-
вано (станом на 2019 рік): про безперешкодний доступ до укра-
їнських інтернет-сайтів і телебачення повідомляють 26 % і 16 % 
респондентів з непідконтрольних територій відповідно. Жоден 
канал не є одночасно популярним по обидва боки лінії дотику.

Підконтрольні території Непідконтрольні території

Канали, в яких більше молодших глядачів, ніж старших Новий канал

Канали, в яких більше старших глядачів, ніж молодших ТРК Україна, Інтер Россия 1, Россия 24

Канали, в яких приблизно порівну старших і молодших 
глядачів

Всі інші канали Всі інші канали

Діаграма 3.2.2  аудиторія 
телеканалів за віком
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Діаграма 3.3.1 підтримка 
військових операцій 
чи діалогу як способу 
вирішення конфлікту  
на підконтрольних 
територіях, %

За шкалою від 0 до 10, говорячи про конфлікт на сході України…  
(N = 3325)

увагу необхідно приділяти  
виключно військовим операціям

увагу необхідно приділяти виключно 
мирному діалогу і перемовинам

Інформація про популярність медіаджерел важлива для оцінки 
масштабу їх впливу на зміни в соціальних чи політичних на-
строях глядачів. Використовуючи панельні дані SCORE з під-
контрольних територій останніх двох хвиль, ми можемо порів-
няти тих, хто дивиться той чи інший канал, з тими, хто його не 
дивиться, та відстежити зміни в громадянській поведінці обох 
груп з часом. Серед глядачів каналів «Россия 1», «НТВ» і двох 
українських телеканалів помітно зросла підтримка членства 
України в Євразійському економічному союзі. Серед глядачів 
цих телеканалів підтримка ЄАЕС зросла з 5,0 до 6,5 балів, що 
може означати, що наративи та висвітлення політичної інфор-
мації на цих каналах спонукають глядачів до більш позитивного 
сприйняття членства в ЄАЕС. 

Телеканали також впливають на бачення бажаного майбутнього 
статусу непідконтрольних територій. Серед глядачів каналів 
«Россия 1», «Россия 24» та «НТВ» помітно знизилася підтримка 
реінтеграції непідконтрольних територій з Україною (резуль-
тат знизився з 7,5 балів до 5,5 2019 року). Ті самі три канали та 
один з українських каналів збільшували підтримку входження 
непідконтрольних територій до складу Росії. Підтримка такого 
варіанту серед глядачів цих каналів у 2018 році загалом була 
низькою (оцінка між 2,5 і 3 балами), але до 2019 року вона зросла, 
особливо для глядачів «Россия 24», серед яких середня оцінка 
склала 4,3. 

%

0 5 10 Важко 
відповісти

7 92

Глядачі деяких каналів на підконтрольних територіях отримали вищий резуль-
тат за цим індикатором у 2019 році, що вказує на зсув у вподобаннях від діалогу 
до військових дій, хоча більшість все одно підтримують діалог.

3.3 ЯК СПОЖИВАННЯ  
ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВПЛИВАЄ 
НА СОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІ-
ТИЧНІ ВПОДОБАННЯ?

підтримка військового 
розв’язання конфлікту —  
рівень підтримки варіанту військо-
вих операцій, а не діалогу і перего-
ворів для припинення конфлікту на 
сході України

Глядачі деяких з найпопулярніших каналів на підконтроль-
них територіях з часом почали менш прихильно ставитися до 
діалогу як до методу вирішення конфлікту на сході та більш 
прихильно ставитися до військових операцій у цьому контексті 
(зростання з 0,9 до 1,5 бала) у порівнянні з тими, хто не дивився 
ці канали та чиї погляди не змінилися (стабільний результат 1,2 
бала). Однак загалом військове вирішення конфлікту на сході 
залишається значно менш популярним за переговори та діалог.
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ВИСНОВКИ 

• З обох боків лінії дотику найпопулярнішим видом медіа зали-
шається телебачення, значно випереджаючи радіо та друковану 
пресу. Онлайн-джерела відстають ненабагато: ними принаймні 
раз на тиждень або частіше користуються близько половини 
респондентів. Разом з тим, джерелом інформації, яким частіше 
користуються, є друзі та родичі.

• Жоден телеканал не має великої аудиторії по обидва боки лінії 
дотику. Домінування російських каналів на непідконтрольних 
територіях та українських — на підконтрольних означає, що 
можуть утворюватися відмінні наративи стосовно конфлікту, 
а також бачення його бажаного вирішення.

• Станом на 2019 рік доступ до українського телебачення й інтер-
нет-медіа на непідконтрольних уряду територіях був не дуже 
обмеженим, оскільки близько половини респондентів вказали, 
що мають принаймні якийсь доступ до них.

• Деякі канали, зокрема ті, в яких найбільша аудиторія по той 
чи інший бік лінії дотику, пов’язані з розвитком потенційно 
руйнівних тенденцій: російські канали підривають підтримку 
реінтеграції непідконтрольних територій та знижують рівень 
соціальної толерантності. Водночас деякі українські канали 
зменшують підтримку вирішення конфлікту за допомогою ді-
алогу. Схоже, що українські канали не вплинули на підтримку 
реінтеграції.

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Підвищити доступ до українських телевізійних каналів на не-
підконтрольних територіях.

• Враховуючи, що друзі та сім’я — найпопулярніше джерело ін-
формації, телебачення має виділяти більше часу на ток-шоу та 
інші розмовні формати. Збільшити частку медійних проектів 
зі зміцнення соціальної згуртованості на онлайн-платформах, 
які дозволяють вести діалог із залученням різних сторін.

3.4 ВИСНОВКИ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

Ще одна негативна тенденція впливу на аудиторію була вияв-
лена серед глядачів каналу «Россия 24». Показник соціальної 
толерантності серед них знизився з 5,3 до 4,9. У тих, хто цей 
канал не дивиться, рівень соціальної толерантності навіть зріс 
(від 5,7 до 6,0 балів).
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4. БАЧЕННЯ РЕІНТЕГРАЦІЇ  
МЕШКАНЦЯМИ ДОНЕЦЬКОЇ  
та ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Можливість обговорювати спільне майбутнє та брати участь 
у його формуванні — одна з передумов демократичного су-
спільства. Щоб обрати стратегію, яку підтримають і яка зреш-
тою посилить соціальну згуртованість, необхідно врахувати 
те, як громадяни України бачать реінтеграцію, їхні страхи та 
переконання. 

У SCORE 2019 представлено результати щодо підтримки п’яти 
сценаріїв вирішення конфлікту (залежно від статусу непідкон-
трольних територій) у Донецькій і Луганській областях. А та-
кож через алгоритм кластеризації11 визначено, які громадянські 
настрої та моделі поведінки характерні для прихильників того 
чи іншого сценарію. Такий аналіз дозволяє краще зрозуміти 
мотиви, що лежать в основі різних концепцій врегулювання 
конфліктів, і допомагає визначити, як розпочати діалог, спря-
мований на досягнення спільного майбутнього.

11 Кластерний аналіз — це статистичний метод, у якому вибірка розділяється на різні групи, що 
мають спільні характеристики.
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4.1 МАЙБУТНЄ 
НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ 
ТЕРИТОРІЙ: ВІД 
ВІДОКРЕМЛЕННЯ ДО 
РЕІНТЕГРАЦІЇ

Щоб з’ясувати, як відрізняються погляди мешканців Донецької 
та Луганської областей на різні варіанти політичного розв’я-
зання конфлікту, було визначено їхні точки зору на п’ять різних 
сценаріїв (див. Діаграму 4.1.1).

Дослідження виявило, що погляди мешканців непідконтроль-
них і підконтрольних територій збігаються у двох питаннях:

• понад 90 % людей по обидва боки лінії дотику не влаштовує 
наявна ситуація (статус-кво), і вони хотіли б побачити полі-
тичне врегулювання конфлікту. 

• половина опитаних по обидва боки лінії дотику підтримують 
ідею надання особливого статусу непідконтрольним терито-
ріям12 у складі України.

12 Визначення формулювання «особливий автономний статус» не надавалося, тому кожен рес-
пондент тлумачив це рішення по-своєму.

сценарії майбутнього непідконтрольних територій

Респондентам запропонували розглянути наступні сценарії майбутнього не-
підконтрольних уряду України територій Донецької та Луганської областей і 
прокоментувати, чи вони повністю не згодні, скоріше не згодні, скоріше згодні 
чи повністю згодні з кожним із них. 

Залежно від відповідей за цими показниками респондентів розподілили до груп 
зі спільними вподобаннями (див. Підрозділ 4.2). 

у складі україни — непідконтрольні території Донецької та Луганської 
областей залишаються у складі України з таким самим правовим статусом як 
і інші області України.

особливий статус — непідконтрольні території Донецької та Луганської 
областей залишаються у складі України з особливим автономним статусом.

незалежні країни — непідконтрольні території Донецької та Луганської 
областей отримують міжнародне визнання як незалежні держави.

у складі росії — непідконтрольні території Донецької та Луганської об-
ластей входять до складу Російської Федерації.

статус-кво — непідконтрольні території Донецької та Луганської областей 
залишаються в тій самій політичній ситуації, що й зараз.
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Діаграма 4.1.1 бачення реін-
теграції непідконтрольних 
уряду України територій, %,
бали від 0 до 10

Як ви оцінюєте кожен із перелічених варіантів майбутнього непідконтроль-
них уряду України територій Донецької та Луганської областей? 
(Підконтрольні території: N = 3325; Непідконтрольні території: N = 619)
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«Багато людей відчувають себе у чиїйсь грі і про-
сто хочуть щоб це все закінчилося»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

Точки зору респондентів в Донецькій та Луганській областях 
щодо інших сценаріїв різняться: жителі підконтрольних тери-
торій переважно підтримують безумовну реінтеграцію, тобто 
повернення до стану до 2014 року, а респонденти на непідкон-
трольних територіях приблизно однаково ставляться до трьох 
сценаріїв: найпопулярніший — включення територій до складу 
Росії (52 % підтримки), далі — особливий статус (48 %) та неза-
лежні країни (43 %).

Підконтрольні території Непідконтрольні території
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4.2 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГРУП ВІДПОВІДНО ДО 
ПІДТРИМКИ РІЗНИХ 
СЦЕНАРІЇВ РЕІНТЕГРАЦІЇ 
НА ПІДКОНТРОЛЬНИХ 
ТЕРИТОРІЯХ

Використовуючи кластерний аналіз, на підконтрольних тери-
торіях Донецької та Луганської областей було визначено три 
групи за рівнем підтримки різних сценаріїв реінтеграції (див. 
Діаграму 4.2.1).

Всі три групи на підконтрольних територіях переважно підтри-
мують або реінтеграцію, або особливий статус.

1. Група «безумовна підтримка реінтеграції» (23 % респондентів) 
підтримує повну реінтеграцію непідконтрольних територій 
(9,7 бала з 10) та вважає неприйнятним як відокремлення13 (0,1 
бала з 10), так і особливий статус (0,7 бала з 10). Представники 
цієї групи хотіли б повернення непідконтрольних територій 
до статусу, в якому вони були до 2014 року. 

2. Група «реінтеграція та особливий статус» (56 % респонден-
тів) — найбільша і підтримує реінтеграцію (8,4 бала з 10), але 
багато людей у цій групі також згодні на особливий статус 
(6,5 бала з 10), який імовірно розглядають як крок до реін-
теграції. Підтримка відокремлення в цій групі вища, ніж у 
першій, але все ж залишається на низькому рівні з резуль-
татом 2,4 бала з 10. 

3. Група «особливий статус і помірна підтримка відокремлення» 
(21 % респондентів) з усіх варіантів надає перевагу особливо-
му статусу (5,9 бала з 10), а рівень її схильності до відокрем-
лення — помірний (3,2 бала з 10). Водночас представники цієї 
групи відкидають реінтеграцію на тих умовах, що існували 
до 2014 року (1,8 бала з 10).

13 Відокремлення — комбінований показник, що ґрунтується на відповідях щодо двох сценаріїв: 
входження непідконтрольних уряду України територій до складу Росії або їхнє визнання як 
незалежних країн. Індикатор було утворено для виконання кластерного аналізу після збору 
відповідей щодо всіх сценаріїв.

Діаграма 4.2.1 групи мешкан-
ців підконтрольних тери-
торій відповідно до рівня 
підтримки різних сценаріїв 
реінтеграції 

частка респондентів 
за підтримкою різних 
сценаріїв, %

підтримка сценаріїв реінтеграції  
у кожній групі, бали від 0 до 10

Реінтеграція  
без особливого статусу
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Реінтеграція  
та особливий статус

Особливий статус і помірна 
підтримка відокремлення
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У складі України

Особливий статус

Відокремлення 
непідконтрольних 
територій

Визначивши ці групи, ми можемо порівняти їхні результати за 
іншими показниками, що й показано в Діаграмі 4.2.2.
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ПРИХИЛЬНИКИ РЕІНТЕГРАЦІЇ  
БЕЗ ОСОБЛИВОГО СТАТУСУ 

Прихильники безумовної реінтеграції (ті, хто відкидає особли-
вий статус і відокремлення) відчувають найсильніший зв’язок 
з Україною в порівнянні з двома іншими групами, отримавши 
оцінку 8,7 з 10 за відчуття приналежності до країни. У них най-
сильніше відчуття української ідентичності, а також високий 
рівень переконання, що всі люди, які живуть в Україні, можуть 
називатися українцями, незалежно від їхньої етнічної, релі-
гійної чи політичної приналежності (7,8 бала за показником 
«плюралістична українська ідентичність»).

У порівнянні з іншими групами ця група має значно вищий рі-
вень довіри до української армії (6,3 з 10), включно з підтримкою 
військового вирішення конфлікту (1,9 з 10, див. Розділ 3). Вони 
також почуваються в більшій безпеці, виражаючи свої політичні 
погляди (5,6 з 10). Вони більш упевнені в успіху реформ, ніж інші 
групи, а також у них вища проєвропейська орієнтація (деталь-
ніше про геополітичну орієнтацію можна дізнатися на с. 60). 
Представники цієї групи також в середньому більш задоволені 
своїм місцем проживання та проявляють найбільш конструк-
тивні громадянські настрої, такі як громадянська відповідаль-
ність та віра у впливовість громадян (переконання, що звичайні 
люди можуть змінювати ситуацію в суспільстві).
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Діаграма 4.2.2 профілі груп на 
підконтрольних територіях 
відповідно до підтримки 
різних сценаріїв реінтегра-
ції, бали від 0 до 10 

У таблиці наведено показники, для яких була виявлена статистично 
значуща різниця в балах між групами. 
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тема показник

громадянські 
відносини та 
поведінка

врядування та 
надання послуг

політичні 
настрої

безпека людини

медіа та 
споживання 
інформації

досвід нега-
тивних подій і 
маргіналізація

Задоволення місцем проживання

Підтримка пропагандистських 
тверджень

Скептичне ставлення до реформ

Підтримка військового розв’язання 
конфлікту

Політична безпека

Споживання російського медіа  
(розважальний контент)

Маргіналізація 

Відчуття приналежності до своєї 
країни

Громадянська відповідальність

Довіра до армії

Підтримка членства в ЄС

Віра у впливовість громадян

Російська ідентичність

Громадянський оптимізм

Довіра до центральних органів влади

Підтримка членства в ЄАЕС

Плюралістична українська ідентичність

Українська ідентичність

Критика Радянського Союзу

Соціальна толерантність

Реінтеграція 
та особливий 
статус

Особливий  
статус і помірна  
підтримка 
відокремлення

SCORE ДЛЯ СХІДНОЇ УКРАЇНИ  /  2019 53



ПРИХИЛЬНИКИ РЕІНТЕГРАЦІЇ  ТА ОСОБЛИВОГО СТАТУСУ 

Люди, які підтримують реінтеграцію та особливий статус, станов-
лять більшість та розташовані посередині спектру поглядів, на від-
міну від інших двох груп, які представляють протилежні точки зору. 

У цій групі найвищий рівень довіри до центральних органів вла-
ди з усіх трьох (4,5 бала у порівнянні з 3,6 бала у групі, яка надає 
перевагу особливому статусу і помірно підтримує відокремлення, 
та дещо вищим балом у групі, які підтримує реінтеграцію без 
особливого статусу). Однак довіра до армії в цій групі нижча ніж 
у групі, що підтримує реінтеграцію без особливого статусу (4,9 і 
6,3 бала відповідно). Крім того, в цій групі найнижчий рівень під-
тримки військових операцій як способу вирішення конфлікту (1,0).

Водночас у цій групі відносно низькі показники у сфері грома-
дянської поведінки, зокрема найнижчі результати за показни-
ками громадянської відповідальності, соціальної толерантності 
та віри у впливовість громадян. Нарешті, члени цієї групи під-
тримують членство в ЄАЕС більше, ніж членство в ЄС (5,2 і 4,1 
бала відповідно), але обидва ці результати вказують на відносно 
нейтральне ставлення. З геополітичної точки зору це збалан-
сована центристська група.

 
ПРИХИЛЬНИКИ ОСОБЛИВОГО СТАТУСУ  
З ПОМІРНОЮ ПІДТРИМКОЮ ВІДОКРЕМЛЕННЯ 

Прихильники особливого статусу з помірною підтримкою ві-
докремлення загалом мають слабшу українську ідентичність і 
сильнішу російську14, ніж дві інші групи. Проте, у них високе 
відчуття приналежності до України, а рівень української іден-
тичності більш ніж удвічі перевищує рівень російської (4,8 і 2,1 
бала відповідно).

Ця група найменше довіряє центральним органам влади й укра-
їнській армії та почувається найменш безпечно, висловлюючи 
свої політичні погляди (4,6 бала з 10). Представники цієї групи 
також найменш задоволені своїм місцем проживання, скеп-
тично ставляться до реформ і не вірять у краще майбутнє для 
себе та своїх дітей.

Ця група менше схильна вірити, що звичайні люди можуть щось 
змінити в суспільстві (віра у впливовість громадян), і відчуває 
себе більш маргіналізованою. Представники цієї групи також 
частіше вірять маніпулятивним наративам, наприклад, ідеї, що 
центральні органи влади в Україні навмисне дестабілізують 
країну (більше інформації про маніпулятивні наративи можна 
знайти в Додатку 1).

14 В опитуванні цей варіант відповіді (про ідентичність) було сформульовано як «русский/русская».
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4.3 ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ГРУП ВІДПОВІДНО ДО 
ПІДТРИМКИ РІЗНИХ 
СЦЕНАРІЇВ РЕІНТЕГРАЦІЇ 
НА НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ 
ТЕРИТОРІЯХ 

Серед респондентів на непідконтрольних територіях було та-
кож визначено три групи відповідно до того, який сценарій 
реінтеграції вони підтримують (Діаграма 4.3.1). На відміну від 
респондентів на підконтрольних територіях, де жодна з груп 
активно не підтримує варіанту відокремлення, на непідкон-
трольних територіях є дві такі групи. 

1. Кожен третій респондент з непідконтрольних територій 
(34 %) належить до групи «реінтеграція та особливий статус». 
Ця група подібна до найбільшої групи з підконтрольних те-
риторій. Такі респонденти висловлюють сильну підтримку 
реінтеграції (8,0 балів з 10; показник відповідної групи на 
підконтрольних територіях — 8,4 бала) та чималу підтримку 
особливого статусу (5,9 бала у порівнянні з 6,5 бала на підкон-
трольних територіях). Підтримка відокремлення в цій групі 
майже така ж низька, як на підконтрольних територіях (2,9 
бала і 2,4 бала відповідно). 

2. Близько половини респондентів (47 %) належать до групи «осо-
бливий статус і підтримка відокремлення», причому жоден з 
цих сценаріїв не має явної переваги над іншим: 6,4 бала та 
6,0 бала відповідно. Підтримка реінтеграції серед цієї групи 
низька (2,3 бала з 10).

3. Решта респондентів з непідконтрольних територій, тобто 
19 %, підтримують лише відокремлення (7,2 бала з 10). Ця група 
вважає варіанти особливого статусу чи повної реінтеграції 
неприйнятними, оцінюючи їх у 0,4 бала і 0 балів відповідно.

Групи на непідконтрольних територіях відрізняються між собою 
більше, ніж групи на підконтрольних територіях (Діаграма 4.3.1)15. 

Діаграма 4.3.1 групи на не-
підконтрольних територіях 
за рівнем підтримки різних 
сценаріїв реінтеграції

частка респондентів 
за підтримкою різних 
сценаріїв, %

підтримка сценаріїв реінтеграції  
у кожній групі, бали від 0 до 10

Реінтеграція  
та особливий статус

19
34

47

Відокремлення  
без особливого статусу

Особливий статус  
і відокремлення

0.08.0 2.3

0.45.9 6.4

7.22.9 6.0

У складі України

Особливий статус

Відокремлення 
непідконтрольних 
територій

15 Профілі груп на непідконтрольних і підконтрольних територіях можна порівнювати лише ча-
стково. Серед показників, які вимірювалися на підконтрольних і непідконтрольних територіях, 
збігається лише частина. Опитувальник SCORE для непідконтрольних територій був коротшим 
та містив показники, яких не було в опитувальнику, що використовувався на підконтрольних.
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ПРИХИЛЬНИКИ РЕІНТЕГРАЦІЇ  
Й ОСОБЛИВОГО СТАТУСУ

Прихильники реінтеграції на умовах, що існували до 2014 року, 
та реінтеграції та особливого статусу подібні до найбільшої гру-
пи на підконтрольних територіях (Діаграма 4.3.2). У людей у цій 
групі найсильніша українська ідентичність (7,2 бала, на про-
тивагу 1,2 бала серед групи «безкомпромісне відокремлення») 
та найнижчий рівень визначення себе як громадян так званих 
«ДНР» чи «ЛНР» (1,9 бала, в той час як результат групи відокрем-
лення — 5,0 бала; дізнатися більше про дані щодо ідентичності 
можна в Додатку 1). Представники цієї групи дещо більше вірять, 
що українська влада представляє їхні погляди й однаково дбає 
про всі частини України (хоча результат за цим показником все 
одно низький і складає 2,9 бала). Респонденти з цієї групи мають 
найвищу підтримку членства в ЄС (4,7 бала) та вважають, що 
конфлікт між Росією та Україною, а не між Україною та людьми 
з так званих «ДНР» та «ЛНР».

«Люди з Донецька досить практичні і деякі з них 
готові повернутися до України, якщо це нормалі-
зує нашу економіку. Вони — політичні агностики»

«Люди [з непідконтрольних територій] не можуть 
нічого змінити, навіть якщо спробують»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

Ця група також сильніше за інші переконана, що мешканці не-
підконтрольних територій готові приєднатися до України, та 
що так звані «ДНР» та «ЛНР» не можуть існувати без України. 
Крім того, вони частіше користуються українськими медіа та 
вірять, що такі групи як «українські націоналісти» та «люди із 
західної України»16 готові їх слухати. 

Водночас у цій групі найнижчий рівень відчуття особистої без-
пеки, на відміну від подібної групи на підконтрольних терито-
ріях. Це свідчить про те, що мешканці непідконтрольних тери-
торій, які підтримують реінтеграцію, почуваються в небезпеці.

16 У SCORE вимірюється ставлення до таких груп, як «люди із західної України», «люди зі східної 
України», «люди з проросійською орієнтацією», «люди з проєвропейською орієнтацією», «люди, 
які підтримують відокремлення так званих „ДНР“/„ЛНР“», а також «українські націоналісти». 
Перелік груп був визначений за допомогою консультацій.
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Діаграма 4.3.2 профілі груп на 
непідконтрольних територі-
ях відповідно до підтримки 
різних сценаріїв реінтегра-
ції, бали від 0 до 10

У таблиці наведено показники, для яких була виявлена статистично 
значуща різниця в балах між групами. 
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Ідентичність: громадяни так званих 
«ДНР» і «ЛНР»

Відчуття, що місцева влада дбає

Переконання, що конфлікт відбуваєть-
ся між Україною та Росією, а не між 
людьми з так званих «ДНР»/«ЛНР»  
та Україною

Уявлення, що так звані «ДНР» та «ЛНР» 
не можуть існувати без України

Уявлення, що мешканці так званих «ДНР» 
та «ЛНР» хочуть бути у складі Росії

Уявлення, що мешканці непідконтрольних 
територій хочуть бути у складі України

Проросійська орієнтація

Підтримка членства в ЄАЕС

Підтримка членства в ЄС

Споживання російського медіа 
(новинний контент)

Переконання, що група «люди  
із західної України» готова слухати

Частота перетину лінії дотику

Особиста безпека

Російська ідентичність

Задоволеність державними послугами

Ідентичність: громадяни України

Відчуття, що російська влада дбає

Споживання українських медіа

Переконання, що група «українські 
націоналісти» готова слухати

Українська ідентичність

Відчуття, що українська влада дбає

Особливий  
статус і 
відокремлення

Підтримка  
відокремлення  
без особливого 
статусу
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ПРИХИЛЬНИКИ ОСОБЛИВОГО СТАТУСУ  
ТА ВІДОКРЕМЛЕННЯ  

Представники цієї найбільшої групи на непідконтрольних те-
риторіях майже однаково підтримують особливий статус (6,4 з 
10) та відокремлення (6,0) як варіанти майбутнього непідкон-
трольних територій. Попри сильну проросійську орієнтацію 
представників цієї групи, вони все ж вважають, що конфлікт не 
лише між Україною та людьми на непідконтрольних територі-
ях, а що Росія також є його стороною. Крім того, ця група дуже 
скептично ставиться до того, що «люди із західної України» та 
«українські націоналісти» слухатимуть їхні аргументи. Водночас 
серед представників цієї групи ідентичність громадян України 
вища, ніж громадян так званих «ДНР» чи «ЛНР».

проросійська орієнтація —  
рівень підтримки Євразійського еко-
номічного союзу з Росією, Білоруссю, 
Вірменією, Киргизстаном і Казахста-
ном, і віри, що українці та росіяни — 
один народ, і що Україна не може 
досягти процвітання без Росії 

Діаграма 4.3.3  
самоідентифікація, %

Перш за все ви себе ідентифікуєте… (Підконтрольні території, N = 3325; Не-
підконтрольні території, N = 619)
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Інше

вимірювання ідентичності

Для вимірювання ідентичності респонденти по обидва боки лінії дотику мали 
можливість обрати необмежену кількість варіантів з переліку (див. Діаграму 
5.5, а також Діаграму 5.6 в Додатку 1) до якого входили: 

• На підконтрольних територіях: українець/українка, росіянин/росіянка, гро-
мадянин/громадянка України, європеєць/європейка та інше. 

• На непідконтрольних територіях: українець/українка, росіянин/росіянка, гро-
мадянин/громадянка України, європеєць/європейка, громадянин/громадянка 
«ЛНР»/«ДНР» та інше.

Респондентів також попросили визначити, яка з ідентичностей для них основна: 
ким вони себе в першу чергу ідентифікують (див. Діаграму 4.3.3).

ідентичність на підконтрольних територіях. Значна більшість рес-
пондентів з підконтрольних територій (89 %) ідентифікують себе як українці чи 
громадяни України, і лише 9 % вважають себе насамперед росіянами. На підкон-
трольних територіях більшість людей обирали тільки один варіант із переліку. 
Близько 7 % опитаних обрали одночасно ідентичності росіянина/росіянки та 
українця/українки або громадянина/громадянки України.

Підконтрольні  
території

Непідконтрольні  
території

17 Див. виноску 14.

SCORE ДЛЯ СХІДНОЇ УКРАЇНИ  /  2019 58



ідентичність на непідконтрольних територіях. Найбільшу групу на 
непідконтрольних територіях так само становлять люди, які ідентифікують 
себе як українці чи громадяни України (47 %). Близько 35 % мешканців непідкон-
трольних територій обрали варіант росіянин/росіянка, а 14 % — громадянин/
громадянка «ЛНР»/«ДНР».

Маючи змогу обирати кілька ідентичностей, 20 % людей, які ідентифікують себе 
як росіяни, також обрали ідентичність українець/українка і/або громадянин/
громадянка України, а отже, вони не вважають такі ідентичності взаємоза-
перечними. Вища схильність обирати кілька варіантів ідентичності на непід-
контрольних територіях може бути наслідком низької політичної безпеки та 
політизації ідентичності через конфлікт. 

Найбільш суперечливий варіант — вибір основної ідентичності громадянина/
громадянки «ЛНР»/«ДНР», оскільки таке громадянство не визнається ні в Укра-
їні, ні на міжнародному рівні. Люди можуть обирати громадянство так званих 
«ДНР»/«ЛНР» як позначення їхнього місця проживання або ж як вираження своїх 
політичних симпатій. Лише 5,7 % респондентів обрали громадянин/громадянка 
«ЛНР»/«ДНР» як свою єдину ідентичність.

«Ця (фактична) втрата українського громадян-
ства викликає відчуття незахищеності. В резуль-
таті люди звертаються за російськими паспорта-
ми (та громадянством), щоб отримати відповідні 
громадянські права та привілеї»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій

ПІДТРИМКА ВІДОКРЕМЛЕННЯ  
БЕЗ ОСОБЛИВОГО СТАТУСУ

Серед представників цієї групи сильна російська ідентичність, і 
чимало з них також ідентифікують себе як громадяни так званих 
«ДНР» та «ЛНР». Ця група відчуває, що російська та влада так 
званих «ДНР» та «ЛНР» дбає про них більше, ніж українська. 
Серед них рівень особистої безпеки вищий (4,2 бала у порів-
нянні з 2,1 бала серед групи, що підтримує реінтеграцію). Вони 
більш задоволені послугами, що надаються в так званих «ДНР» 
та «ЛНР», ніж інші дві групи, та сильніше підтримують членство 
в ЄАЕС. Також представники цієї групи вважають, що конфлікт 
відбувається між Україною та людьми з непідконтрольних тери-
торій, та що мешканці непідконтрольних територій підтриму-
ють приєднання до складу Росії. Вони користуються переважно 
російськими медіа, рідко (або й ніколи) їздять на підконтрольні 
території та не вірять, що група «люди із західної України» слу-
хатиме їхні аргументи.
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Діаграма 4.3.4 геополітичні 
вподобання, % 

Щодо майбутнього України, як ви оцінюєте кожен з можливих сценаріїв? 
(Підконтрольні території, N = 3325; Непідконтрольні території, N = 619)

приєднатися до 
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і Казахстаном

бути виключно 
нейтральною і 
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тися ані до про-
західних, ані до 
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організацій
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геополітичні настрої в регіоні

Проєвропейські та проросійські вподобання добре передбачають вибір сценаріїв 
реінтеграції, утім, значна частина населення регіону не проявляє чітких геопо-
літичних уподобань. Наприклад, ідею позаблокового статусу України підтриму-
ють 51 % і 39 % респондентів на підконтрольних і непідконтрольних територіях 
відповідно. Як вже було описано у звітах SCORE за 2018 рік, це може свідчити 
про загальну втому від збройного конфлікту та політичної конфронтації. Під-
тримка позаблокового статусу також може вказувати на те, що люди не мають 
чіткого розуміння переваг євроінтеграції чи зближення з Росією.

Приєднання до ЄАЕС під керівництвом Росії залишається популярним варіан-
том як на підконтрольних, так і на непідконтрольних територіях (44 % і 62 % 
відповідно). Насамперед така ситуація є наслідком тривалих міцних торгових 
зв’язків економіки регіону з Росією й іншими частинами колишнього СРСР. 

Підтримка ж членства України в Європейському Союзі (ЄС) не так поширена: за 
такий варіант виступають 36 % людей на підконтрольних територіях і 24 % — 
на непідконтрольних. Ідею членства в ЄС переважно розглядають як альтерна-
тиву членства в ЄАЕС. Підтримка членства України в НАТО ще нижча: 23 % 
на підконтрольних територіях і 15 % на непідконтрольних. 

Повністю не згодні

Повністю не згодні

Скоріше не згодні

Скоріше не згодні

Скоріше згодні

Скоріше згодні

Повністю згодні

Повністю згодні

Важко відповісти

Важко відповісти

Підконтрольні  
території

Непідконтрольні  
території
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ВИСНОВКИ

Підтримка різних сценаріїв майбутнього непідконтрольних 
територій:

• Безумовну реінтеграцію підтримують по обидва боки лінії 
дотику, але неоднаково: 70 % респондентів на підконтроль-
них територіях і 33 % — на непідконтрольних погодилися б 
повернутися до стану речей, що існував до початку конфлікту. 

• Особливий статус як варіант рішення однаково приймають 
по обидва боки (близько 50 %), але тлумачать його по-різному: 
для одних людей це крок до реінтеграції, а для інших — до 
відокремлення.

• Майже ніхто з респондентів на підконтрольних і непідкон-
трольних територіях не підтримує збереження статус-кво.

• На підконтрольних територіях жодна група респондентів не 
підтримує безкомпромісне відокремлення непідконтрольних 
територій, а по інший бік лінії дотику такий варіант обира-
ють 19 % респондентів.

На підконтрольних територіях групи, що підтримують реін-
теграцію та/чи особливий статус, більш задоволені своїм міс-
цем проживання, сильніше відчувають приналежність до своєї 
країни та мають сильнішу українську ідентичність, ніж група, 
яка підтримує особливий статус і має помірну підтримку ві-
докремлення. Вони менш скептично сприймають реформи та 
більше довіряють армії. Крім того, прихильники реінтеграції 
більше вірять у впливовість громадян (тобто в те, що звичайні 
люди можуть змінювати ситуацію у своїй громаді) та сильніше 
відчувають громадянську відповідальність.

Групи з непідконтрольних територій, що підтримують реінте-
грацію та особливий статус, більш переконані (порівняно до 

4.4 ВИСНОВКИ  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

«Ми стали ще більш економічно залежними від 
Росії після 2014 року, особливо після так званої 
економічної блокади, запровадженої українською 
владою у 2016 році»

«Люди підуть на вулиці протестувати [якщо Укра-
їна висловить намір приєднатися до НАТО]»

Учасники обговорення результатів дослідження 
SCORE з непідконтрольних уряду України територій
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групи, що виступає за безкомпромісне відокремлення), що укра-
їнська влада дбає про них, вони менше задоволені послугами, 
що надаються так званими «ДНР» та «ЛНР», менше дивляться 
російське телебачення, більшою мірою переконані, що цей кон-
флікт — між Україною та Росією, а не між Україною та людьми 
з непідконтрольних територій. Ця група почувається в меншій 
безпеці, говорячи про свої політичні погляди.

Загалом респонденти з непідконтрольних територій вважають, 
що такі групи як «люди із західної України» та «українські на-
ціоналісти» не готові слухати їхні аргументи й обговорювати 
їх. Водночас вони також вказали, що дуже мало особисто сти-
каються з цими двома групами.

До факторів, які передбачають підтримку реінтеграції на під-
контрольних та непідконтрольних територіях, належать віра 
людей в те, що українська влада дбає, і здатність розпізнавати 
пропагандистські наративи. Безпека людини так само важлива: 
політична безпека (на підконтрольних територіях) і особиста 
безпека (на непідконтрольних). Підтримку реінтеграції на під-
контрольних територіях додатково стимулює віра у впливовість 
громадян та в ефективне впровадження реформ, задоволеність 
своїм місцем проживання та відчуття приналежності до України. 
Переконання, що різні політичні групи готові слухати (зокрема, 
«українські націоналісти» або «люди із західної України») поси-
лює підтримку реінтеграції на непідконтрольних територіях.

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ

• Інформувати про стратегію вирішення конфлікту та заохочувати 
інклюзивне обговорення. Уряд України повинен сформулювати 
чітке бачення та стратегію вирішення конфлікту та залучити 
громадськість з різних регіонів України та різними політични-
ми поглядами до обговорення варіантів реінтеграції. Це дозво-
лить сформулювати спільне майбутнє, яке користуватиметься 
підтримкою широкої громадськості.

• Сприяти прийняттю рішень із залученням громадськості на під-
контрольних територіях. Коли громадяни активно беруть участь 
у житті своїх громад, це може допомогти їм повірити у свою 
впливовість: що більше люди вірять, що можуть щось змінити 
в суспільстві, то більш схильні вони підтримувати реінтеграцію. 

• Переконати тих, кого можна переконати, на непідконтрольних 
територіях. Переконати групу «прихильники особливого ста-
тусу та відокремлення (непідконтрольних уряду територій)» — 
важливий крок для досягнення тривалого миру в регіоні. Вони 
мають пересвідчитися, що конструктивний діалог з групами, 
які мають різні політичні погляди, можливий. Цього можна 
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досягти, забезпечивши належні заходи для розв’язання їхнього 
відчуття низької політичної безпеки. Виявлення та розуміння 
проблем різних груп може допомогти змінити громадську думку 
в напрямку більшої згуртованості та більшої єдності України. 
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Додаток 1. ДІАГРАМИ

Діаграма 5.1 особиста 
безпека на підконтрольних 
територіях за віком, статтю 
та регіоном, бали від 0 до 10

Діаграма 5.2 особиста  
безпека на непідконтроль-
них територіях за віком, 
статтю та регіоном, бали, 
від 0 до 10

3.0

4.3

3.3

4.8

3.3

4.1

3.1

4.7

2.6

3.9

2.7

4.6

3.0

4.2

2.9

3.9

всього

всього

Жінки

Жінки

60 років і старше

60 років і старше

Чоловіки

Чоловіки

36–59 років

36–59 років

18–35 років

18–35 років

Донецька область

Донецька область

Луганська область

Луганська область

0 5 10

0 5 10

SCORE ДЛЯ СХІДНОЇ УКРАЇНИ  /  2019 64



Діаграма 5.3 політична 
безпека на підконтрольних 
територіях за віком, статтю 
та регіоном, бали від 0 до 10

Діаграма 5.4 політична  
безпека на непідконтроль-
них територіях за віком, 
статтю та регіоном, бали  
від 0 до 10
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Діаграма 5.6 поєднання 
ідентичностей на непідкон-
трольних територіях, %

Говорячи про свою ідентичність, ви б назвали себе…  
(виберіть всі варіанти, які вам підходять), N = 619
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Діаграма 5.5 поєднання іден-
тичностей на підконтроль-
них територіях, %
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2.4

1.3

< 1

< 1

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Українцем

Інше

Інше

Інше

Інше

Українцем

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Росіянином

Інші поєднання ідентичностей

Інші поєднання ідентичностей

Говорячи про свою ідентичність, ви б назвали себе…  
(виберіть всі варіанти, які вам підходять), N = 3325

Європейцем

Європейцем

Європейцем

Громадянином 
України

Громадянином 
України

Громадянином 
«ДНР»/«ЛНР»

Громадянином 
«ДНР»/«ЛНР»

Громадянином 
«ДНР»/«ЛНР»

Громадянином 
«ДНР»/«ЛНР»

Громадянином 
«ДНР»/«ЛНР»

Громадянином 
«ДНР»/«ЛНР»

Громадянином 
«ДНР»/«ЛНР»

Громадянином 
«ДНР»/«ЛНР»

Громадянином 
України

Громадянином 
України

Громадянином 
України

Громадянином 
України

Громадянином 
України

Громадянином 
України
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8.4 1.69.7 7.2

8.4 2.09.7 7.3

8.4 1.89.7 7.3

6.6 5.80.6 4.8

6.4 6.00.8 5.2

6.5 5.90.7 5.0

2.6 3.30.1 2.1

2.3 3.20.1 2.1

2.4 3.20.1 2.1

У складі 
України

Особливий 
статус

Відокремлення 
непідконтроль-
них територій

Особливий  
статус і помірна  
підтримка 
відокремлення

Реінтеграція 
без особливого 
статусу

Реінтеграція 
і особливий 
статус

Всього

Чоловіки

Чоловіки

Чоловіки

Жінки

Жінки

Жінки

Діаграма 5.7 групи мешканців підконтрольних територій відповідно  
до бачення різних сценаріїв реінтеграції непідконтрольних територій, 
розподіл за статтю, бали від 0 до 10

всього

всього

всього
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8.3 1.99.7 7.3

8.4 1.89.8 7.2

8.5 1.89.7 7.3

8.4 1.89.7 7.3

6.2 5.40.8 4.7

6.5 6.00.7 5.1

6.7 6.20.7 5.3

6.5 5.90.7 5.0

2.4 2.70.1 1.9

2.5 3.40.1 2.2

2.4 3.30.2 2.1

2.4 3.20.1 2.1

18–35

18–35

18–35

36–59

36–59

36–59

60+

60+

60+

Діаграма 5.8 групи мешканців підконтрольних територій відповідно до 
бачення різних сценаріїв реінтеграції непідконтрольних територій, 
розподіл за віком, бали від 0 до 10

всього

всього

всього

Особливий 
статус

Відокремлення 
непідконтроль-
них територій

У складі 
України

ВсьогоОсобливий  
статус і помірна  
підтримка 
відокремлення

Реінтеграція 
без особливого 
статусу

Реінтеграція 
і особливий 
статус
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8.4 2.09.8 7.1

8.4 1.79.7 7.3

8.4 1.89.7 7.3

6.7 5.50.8 5.3

6.4 6.10.6 5.0

6.5 5.90.7 5.0

2.4 3.50.1 2.2

2.5 3.10.1 2.0

2.4 3.20.1 2.1

Сільська місцевість

Сільська місцевість

Сільська місцевість

Міська місцевість

Міська місцевість

Міська місцевість

Діаграма 5.9 групи мешканців підконтрольних територій відповідно до 
бачення різних сценаріїв реінтеграції непідконтрольних територій, 
розподіл за розміром населеного пункту, бали від 0 до 10

всього

всього

всього

Всього

У складі 
України

Особливий 
статус

Відокремлення 
непідконтроль-
них територій

Особливий  
статус і помірна  
підтримка 
відокремлення

Реінтеграція 
без особливого 
статусу

Реінтеграція 
і особливий 
статус
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8.1 2.2 0.0 3.9

7.9 2.4 0.0 3.7

8.0 2.3 0.0 3.8

6.1 6.6 0.5 5.2

5.7 6.2 0.3 5.0

5.9 6.4 0.4 5.1

2.9 5.8 7.4 5.1

2.9 6.2 6.9 5.3

2.9 6.0 7.2 5.2

Реінтеграція 
і особливий 
статус

Особливий  
статус і 
відокремлення

Відокремлення 
без особливого 
статусу

Всього

Діаграма 5.10 групи мешканців непідконтрольних територій відповідно  
до бачення різних сценаріїв реінтеграції непідконтрольних територій, 
розподіл за статтю, бали від 0 до 10

У складі 
України

Особливий 
статус

Відокремлення 
непідконтроль-
них територій

Чоловіки

Чоловіки

Чоловіки

Жінки

Жінки

Жінки

всього

всього

всього
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8.2 2.4 0.0 4.1

8.1 2.3 0.0 4.0

7.7 2.2 0.0 3.4

8.0 2.3 0.0 3.8

5.4 6.5 0.7 5.3

6.1 6.6 0.3 5.2

6.2 6.1 0.4 4.8

5.9 6.4 0.4 5.1

2.8 6.0 6.1 4.9

3.0 6.1 7.5 5.2

2.8 6.1 7.4 5.4

2.9 6.0 7.2 5.2

Діаграма 5.11 групи мешканців непідконтрольних територій відповідно 
до бачення різних сценаріїв реінтеграції непідконтрольних територій, 
розподіл за віком, бали від 0 до 10

Реінтеграція 
і особливий 
статус

Особливий  
статус і 
відокремлення

Відокремлення 
без особливого 
статусу

Всього

18–35

18–35

18–35

36–59

36–59

36–59

60+

60+

60+

всього

всього

всього

Особливий 
статус

Відокремлення 
непідконтроль-
них територій

У складі 
України
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Діаграма 5.12 віра в маніпуля-
тивні наративи на підкон-
трольних територіях, %

Діаграма 5.13 географія  
вибірки на непідконтроль-
них територіях

Наступні питання стосуються різних точок зору щодо поточної 
політичної ситуації в Україні. Якою мірою ви згодні або не згодні з такими 
твердженнями? (N = 3325)

Центральна  
влада навмисне  
дестабілізує  
нашу країну

Українські  
політики  
повністю  
залежать  
від політики  
ЄС і США

Конфлікт  
на сході України  
відбувається  
не між Росією  
та Україною,  
а між Києвом  
і жителями  
непідконтроль- 
них територій

Українські  
політики  
повністю  
залежать  
від вказівок  
Росії

Політики  
в Україні  
є маріонетками  
олігархів

13

23

29

18

17

6

17

37

27

13

39

32

11

3

15

21

23

23

15

18

5

10

36

38

10

Повністю не згодні

Скоріше не згодні

Скоріше згодні

Повністю згодні

Важко відповісти
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Додаток 2. ГЛОСАРІЙ

Безпека здоров’я

Відчуття громадянської 
відповідальності

Відчуття приналежності (сукупний 
показник)

Відчуття приналежності до своєї 
країни

Відчуття приналежності до свого 
міста/села

Відчуття приналежності до свого 
регіону

Відчуття, що українська влада дбає

Віра у впливовість громадян

Впевненість, що люди з різних груп 
готові слухати (сукупний показник)

Наскільки людина задоволена рівнем доступу до базових 
та спеціалізованих медичних послуг та їхньою фінансо-
вою доступністю

Рівень відповідальності за майбутнє та добробут свого 
суспільства та країни

Рівень відчуття приналежності до свого місця прожи-
вання (країни, регіону, населеного пункту)

Рівень відчуття приналежності до своєї країни

Рівень відчуття приналежності до свого міста/села

Рівень відчуття приналежності до свого регіону

Наскільки людина відчуває, що українська влада пред-
ставляє її потреби та погляди, однаково дбає про всі ча-
стини України та готова їх слухати

Наскільки людина вірить, що звичайні люди можуть 
змінювати ситуацію у своїй громаді

Переконання, що люди з різних соціодемографічних 
груп готові слухати аргументи одне одного і обговорюва-
ти різні питання (наприклад, ВПО, військові АТО/ООС, 
люди з заходу України, люди зі сходу України, люди з 
проєвропейськими та проросійськими поглядами, люди, 
що мешкають на непідконтрольних територіях, україн-
ські націоналісти, люди, які підтримують відокремлення 
непідконтрольних територій)

Б

В

показник визначення
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Наскільки людина вірить у те, що нинішнє покоління 
живе у кращій ситуації, ніж попереднє, а наступне по-
коління житиме у кращій ситуації, ніж нинішнє

Рівень довіри до місцевих адміністрацій та сільських 
чи міських голів

Рівень довіри до національних інституцій, таких як Пре-
зидент, Парламент, Кабінет міністрів та суди

Рівень довіри до Збройних сил України

Рівень досвіду негативних подій, насильства чи травми 
(наприклад, порушення права власності, фізичного на-
паду, катування тощо), які пережили члени родини чи 
близькі друзі

Рівень особистого досвіду негативних подій, насильства 
чи травми (наприклад, порушення права власності, фі-
зичного нападу, катування тощо)

Рівень досвіду негативних подій (які людина пережила 
особисто або пережив член родини), насильства чи травм 
(наприклад, порушення права власності, фізичного на-
паду, катування тощо)

Наскільки людина задоволена доступом до інтернету у 
своєму місці проживання

Наскільки людина задоволена якістю повітря та за-
гальним рівнем екологічної безпеки у своєму місці 
проживання

Наскільки людина відчуває, що має стабільне джерело 
доходу, здатна забезпечити собі харчування та може по-
кладатися на соціальні виплати в разі потреби

Наскільки людина задоволена забезпеченням вищої 
освіти у своєму місці проживання

Наскільки людина задоволена забезпеченням комуналь-
них послуг (наприклад, водою, електрикою), якістю доріг 
і громадським транспортом у своєму місці проживання

Наскільки людина задоволена забезпеченням правосуд-
дя (роботою судів) у своєму місці проживання

Наскільки людина задоволена роботою громадського 
транспорту у своєму місці проживання

Громадянський оптимізм

Довіра до місцевих органів влади 
(сукупний показник)

Довіра до центральних органів влади 
(сукупний показник)

Довіра до військових

Досвід негативних подій (друга або 
родича)

Досвід негативних подій (особистий)

Досвід негативних подій (сукупний 
показник)

Доступ до інтернету

Екологічна безпека

Економічна безпека

Забезпечення вищої освіти

Забезпечення інфраструктурою 
(сукупний показник)

Забезпечення правосуддя

Забезпечення роботи громадського 
транспорту

Г

Д

Е

З
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Наскільки людина задоволена забезпеченням середньої 
освіти у своєму місці проживання

Наскільки людина задоволена забезпеченням соціальних 
виплат тим, хто їх потребує (наприклад, людям з інва-
лідністю, безробітним, пенсіонерам; виплат стипендій)

Наскільки людина задоволена якістю доріг у своєму міс-
ці проживання

Рівень задоволеності своїм місцем проживання (в кон-
тексті роботи, дозвілля та виховання дітей)

Наскільки людина ідентифікує себе як громадянин/-ка 
України

Наскільки людина ідентифікує себе як європеєць/-ка

Наскільки людина ідентифікує себе як росіянин/-ка

Наскільки людина ідентифікує себе як українець/-ка

Частота особистого контакту з представниками різ-
них соціодемографічних груп у суспільстві (наприклад, 
ВПО, військовими АТО/ООС, людьми з заходу України, 
людьми зі сходу України, людьми з проєвропейськими 
та проросійськими поглядами, людьми, що мешкають 
на непідконтрольних територіях, українськими наці-
оналістами, людьми, які підтримують відокремлення 
непідконтрольних територій)

Наскільки людина погоджується, що в радянські часи 
людям бракувало базових товарів і свобод, і що багатьох 
невинних людей у ті часи переслідували

Рівень підтримки майбутнього статусу непідконтроль-
них уряду територій Донецької та Луганської областей 
як міжнародно визнаних незалежних держав

Рівень підтримки майбутнього статусу непідконтроль-
них уряду територій Донецької та Луганської областей 
як територій у складі РФ

Рівень підтримки майбутнього статусу непідконтроль-
них уряду територій Донецької та Луганської областей 
як частини України

Рівень підтримки майбутнього статусу непідконтроль-
них уряду територій Донецької та Луганської областей 
як частини України з особливою автономією

Забезпечення середньої освіти

Забезпечення соціальних виплат

Забезпечення якісними дорогами

Задоволеність місцем проживання

Ідентичність: громадянин/
громадянка України

Ідентичність: європеєць/європейка

Ідентичність: росіянин/росіянка

Ідентичність: українець/українка

Контакт з різними групами  
в суспільстві (сукупний показник)

Критика Радянського Союзу

Майбутнє непідконтрольних 
територій: незалежні держави

Майбутнє непідконтрольних 
територій: частина Росії

Майбутнє непідконтрольних 
територій: частина України

Майбутнє непідконтрольних 
територій: особливий статус 

І

К

М
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Рівень підтримки статус-кво, тобто збереження ниніш-
нього статусу непідконтрольних уряду територій Доне-
цької та Луганської областей

Рівень відчуття несправедливого ставлення через своє 
соціальне становище (наприклад, рівень доходу, освіту) 
чи ідентичність

Наскільки людина задоволена адміністративними по-
слугами у своєму місці проживання (наприклад, отри-
манням офіційних документів)

Наскільки людина задоволена наданням державних 
послуг, таких як освіта, охорона здоров’я та соціальні 
виплати

Наскільки людина задоволена наданням комунальних 
послуг (води, опалення, електрики та вивезення сміття) 
у своєму місці проживання

Наскільки людина задоволена наданням послуг охорони 
здоров’я у своєму місці проживання

Наскільки людина виправдовує насильство заради до-
сягнення політичної мети

Наскільки людина почувається в безпеці від насильства 
у повсякденному житті та вірить, що поліція може її 
захистити

Наскільки часто рідні та друзі людини виступають ос-
новним джерелом інформації про останні події

Наскільки людина відчуває, що представники влади зві-
тують про свої дії та що їх можна до цього зобов’язати

Підтримка зосередження винятково на військових опе-
раціях, а не на діалогу, для закінчення конфлікту на сході 
України

Наскільки людина вважає, що Україна повинна залиша-
тися виключно нейтральною та не приєднуватися ні до 
прозахідних, ні до проросійських утворень

Наскільки людина вірить у пропагандистські чи кон-
спіративні теорії, такі як «центральна влада навмисне 
дестабілізує країну» та «політики в Україні — маріонетки 
в руках олігархів»

Майбутнє непідконтрольних 
територій: статус-кво 

Маргіналізація (сукупний показник)

Надання адміністративних послуг

Надання державних послуг

Надання комунальних послуг

Надання послуг охорони здоров’я

Нормалізація політичного насилля

Особиста безпека

Отримання інформації від друзів  
та сім’ї

Підзвітність органів влади

Підтримка військового розв’язання 
конфлікту

Підтримка позаблокового статусу

Підтримка пропагандистських 
тверджень

Н
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Рівень підтримки членства України в Євразійському 
економічному союзі з Росією, Білорусією, Вірменією, 
Киргизстаном і Казахстаном

Рівень підтримки членства України в ЄС

Наскільки людина вірить, що всі, хто живе в Україні, 
незалежно від етнічного та культурного походження, 
становлять невід’ємну частину українського суспільства

Наскільки комфортно людині висловлювати свої полі-
тичні погляди як разом з іншими, так і індивідуально, 
не переймаючись про наслідки

Особиста участь у збройному конфлікті на сході України

Наявність близьких друзів або рідних, які брали участь 
у збройному конфлікті на сході України

Наскільки людина підтримує Євразійський економічний 
союз з Росією, Білоруссю, Вірменією, Киргизстаном і 
Казахстаном, і вірить, що українці та росіяни — один на-
род, і що Україна не може досягти процвітання без Росії

Рівень родинного доходу на підставі купівельної спро-
можності, де 0 означає, що в родині не вистачає грошей 
на їжу, а 10 — що вистачає на купівлю дорогих речей

Рівень скептичного ставлення до процесу втілення ре-
форм та переконання, що від них виграє лише еліта

Наскільки людина готова приймати представників різ-
них соціодемографічних груп серед своїх близьких друзів 
і колег (наприклад, ВПО, військових АТО/ООС, людей з 
заходу України, людей зі сходу України, людей з проєв-
ропейськими та проросійськими поглядами, людей, що 
мешкають на непідконтрольних територіях, українських 
націоналістів, людей, які підтримують відокремлення 
непідконтрольних територій)

Рівень соціальної толерантності до різних меншин та 
вразливих груп (наприклад, іммігрантів, ромів, людей 
з інвалідністю) в контексті особистого спілкування та/
або прийняття у громаді

Наскільки часто людина використовує онлайн-джере-
ла, такі як соцмережі, для отримання інформації про 
останні події

Підтримка членства в Євразійському 
економічному союзі

Підтримка членства в ЄС

Плюралістична українська 
ідентичність

Політична безпека

Причетність до конфлікту 
(особиста)

Причетність до конфлікту (через 
члена сім’ї чи друзів)

Проросійська орієнтація

Рівень доходу

Скептичне ставлення до реформ

Соціальна близькість з людьми  
з різних груп в суспільстві (сукупний 
показник)

Соціальна толерантність (сукупний 
показник)

Споживання інформації: онлайн

Р
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Наскільки часто людина використовує традиційні медіа, 
такі як радіо, телебачення та газети, для отримання ін-
формації про останні події

Наскільки часто людина дивиться російське телебачення 
для отримання інформації про останні події

Наскільки часто людина дивиться українське телебачен-
ня для отримання інформації про останні події

Наскільки часто людина дивиться російське телебачення 
з розважальною метою

Наскільки часто людина дивиться українське телебачен-
ня з розважальною метою

Рівень зайнятості людини (напр., працює на повну за-
йнятість, працює на часткову зайнятість, на пенсії), де 10 
означає працює на повну зайнятість, а 0 — безробітний

Споживання інформації: традиційні 
медіа

Споживання новин: російські канали

Споживання новин: українські канали

Споживання розважального 
контенту: російські канали 

Споживання розважального 
контенту: українські канали 

Статус зайнятості
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Джерела допомоги

Доступність українських медіа

Задоволеність послугами, що 
надаються урядом України

Ідентичність: громадянин/
громадянка «ДНР»/«ЛНР»

Відчуття, що місцева влада дбає

Відчуття, що українська влада дбає

Причини перетину лінії дотику

Відчуття, що російська влада дбає

Частота перетину лінії дотику

Отримання людиною будь-якого типу допомоги від ро-
сійських чи українських організацій, друзів/родини чи 
влади так званих «ДНР»/«ЛНР»

Рівень доступу до українських медіаджерел (напр. теле-
бачення, радіо, друкованої преси, інтернет-видань)

Наскільки людина, яка перетинає лінію дотику, задово-
лена наданням й ефективністю державних послуг (напри-
клад, соціальними, освітніми, медичними, юридичними, 
адміністративними послугами) на підконтрольних уряду 
України територіях

Наскільки людина ідентифікує себе як громадянин(-ка) 
так званих «ДНР»/«ЛНР»

Наскільки людина відчуває, що місцева влада так званих 
«ДНР»/«ЛНР» дбає про її потреби

Наскільки людина відчуває, що українська влада дбає 
про її потреби

Основні причини перетину лінії дотику (наприклад, 
відвідування рідних, покупки, медичні послуги, робота  
і т.ін.)

Наскільки людина відчуває, що російська влада дбає про 
її потреби

Частота перетину лінії дотику за останні 12 місяців

показник визначення

УНІКАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ
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