
Так, відчуваю дуже гостро

Так, але це мене не стосується

Ні, не відчуваю особливого впливу 
конфлікту на своє життя

Важко сказати 

Відмова відповідати 

Дослідження проводилося Київським міжнародним інститутом соціології з 24 листопада по 17 грудня 2020 року 
методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера; computer-assisted telephone interviews) на 
основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення 
(віком 18 років і старше) України.  

Опитування проводилося у всіх областях України, окрім територій, які тимчасово не контролюються владою 
України, – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Польовий етап тривав з 08 по 15 грудня 
2020 року. В результаті польового етапу було зібрано 2000 анкет. 

Для компенсації відхилень від офіційних статистичних даних (Держстат на 1 січня 2019 року) були побудовані 
ваги. Для обрахунку показників масив даних необхідно зважувати (змінна weight). Статистична похибка вибірки 
(з імовірністю 0.95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2.4% для показників близьких до 50%, 
2.1% — для показників близьких до 25%, 1.5% — для показників близьких до 10%.

Дослідження проводиться в рамках співпраці з робочою групою з питань реінтеграції ТОТ Комісії з питань 
правової реформи задля отримання суспільної думки щодо розбудови державної політики захисту прав людини 
в умовах збройного конфлікту в Україні та подолання його наслідків.

Думки та погляди населення 
України відносно збройного 
конфлікту в Україні
грудень 2020 (Омнібус)

Чи відчуваєте Ви особисто, що в Україні відбувається 
збройний конфлікт?
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Після деокупації територій України

Відразу, коли будуть підписані мирні угоди

Треба розробляти вже зараз, щоб бути 
готовими до процесів деокупації

Такий план непотрібний

Важко сказати 

Відмова відповідати 

Коли, на Вашу думку, має розроблятися план дій держави 
по переходу від стану збройного конфлікту до миру?
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Так, має забезпечувати максимальний доступ до 
державних послуг і створювати умови для 
міжособистісного спілкування

Ні, держава не повинна витрачати ресурси на збереження 
зав’язків з мешканцями непідконтрольних територій

Збереження зав’язків з людьми не є завданням держави

Важко сказати 

Відмова відповідати 
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Хто, на Вашу думку, повинен виступити ініціатором створення 
плану дії держави по переходу від стану збройного конфлікту 
до миру? 

Чи має держава вживати заходи для підтримки та збереження 
зав’язків з мешканцями непідконтрольних територій 
(Луганська, Донецька області та Крим)? 



Якщо звільнення непідконтрольних Уряду територій 
(Луганська, Донецька області та Крим) відбудеться завтра, 
які першочергові кроки мають бути зроблені державою? 

НЕ БІЛЬШЕ 3-Х ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

Звідки Ви отримуєте інформацію про ситуацію на непідконтрольних 
територіях України (Луганська, Донецька області та Крим)?
НЕ БІЛЬШЕ 3-Х ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДІ

Опитування проведено на замовлення проєкту ПРООН «Права людини для України» за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.


