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Соціологічне дослідження «Особливості свідомості жителів підконтрольної та 

непідконтрольної Україні територій Донецької області» було проведено на замовлення 

аналітичного центру «Фабрика думки «Донбас» українським офісом міжнародного 

дослідницького агентства IFAK Institut з 30 травня по 13 червня 2016 року методом 

особистого (face-to-face) інтерв’ю. Вибіркова сукупність на непідконтрольній території 

області становить 605 респондентів, а на підконтрольній – 805. Похибка на 

непідконтрольній території складає 3, 98%, на підконтрольній території – 3, 45%. 

Опитування було здійснено за підтримки Національного фонду на підтримку демократії 

(National Endowment for Democracy) та Міжнародного фонду «Відродження». 
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Оцінка ситуації, що склалася в Україні 

Громадянська війна чи війна з Росією: сприйняття поточної ситуації в Україні 

           

 У той час як 45% респондентів на підконтрольній Україні території Донецької 

області оцінюють поточну ситуації в Україні як політичну кризу, 44% мешканців 

непідконтрольної території області сприймають нинішню ситуацію як громадянську 

війну.  

 Водночас, майже третина респондентів на обох територіях (33% на підконтрольній і 

30% на непідконтрольній) визначають поточну ситуацію в Україні як боротьбу 

інших держав за сфери впливу в Україні.  

 Варто зауважити, що у жителів обох частин Донецької області є сприйняття 

нинішнього стану речей як боротьби українських олігархів за сфери впливу в 

Україні. Однак у мешканців непідконтрольної території воно проявлено у більшій 

мірі (34%), у той час як серед жителів підконтрольної території області цей показник 

складає 27%. 

 Серед жителів обох територій є частина людей, які оцінюють нинішню ситуацію як 

війну з Росією. У той час як на підконтрольній частині Донецької області частка 

таких респондентів складає майже чверть (24%), на непідконтрольній території 

кількість таких людей становить 14%. 
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Що відчувають і переживають: емоційний стан 

        

 Найбільш вираженими емоціями серед жителів обох територій є тривога (51% на 

підконтрольній території та 41% на непідконтрольній території) та втома (37% на 

підконтрольній та 35% на непідконтрольній території). 

 Іншими домінуючими емоціями серед жителів підконтрольної території області є 

розчарування (37%) та злість (30%). 

 У той час як серед жителів підконтрольної території Донецької області 

переважають негативні емоції, у значної частини мешканців непідконтрольної 

території виражені такі позитивні емоції як надія (37%) та згуртованість (31%). 

 

Чого бояться найбільше: соціальні страхи 
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 Серед жителів обох частин області найбільш вираженим є страх, пов’язаний із 

особистою безпекою, а саме перед відновленням або посиленням бойових дій на 

території їхнього проживання (78% на непідконтрольній території та 73% на 

підконтрольній). 

 Майже чверть респондентів на обох територіях відчувають страх перед 

замороженням конфлікту на Донбасі (25%  на підконтрольній, 24% на 

непідконтрольній території). 

 Варто звернути уваги на те, що серед мешканців непідконтрольної території 

проявленим є страх повернення під контроль України (28%). 

 Уваги потребує і той факт, що 23% жителів підконтрольної території області 

бояться розпаду України та утворення кількох держав на її території. 

 Економічні страхи є більш вираженими серед жителів підконтрольної Україні 

території. Так, зниження рівня життя бояться 61% респондентів на підконтрольній 

території і 47% на непідконтрольній території. У той час як страх перед 

безробіттям відчувають 40% жителів підконтрольної території, серед мешканців 

непідконтрольної частини області цей показник складає 16%. 

Особливості ідентичності жителів Донецької області 

Типові риси політичної культури 

Політична культура жителів підконтрольної та непідконтрольної території Донецької 

області має ознаки патерналізму, для якого характерні риси, зазначені на інфографіці 

нижче. 
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 В ієрархії ідентичностей жителів підконтрольної та непідконтрольної частин 

Донецької області домінуючою є територіальна ідентичність (61% і 60% 

відповідно). Територіальна ідентичність включає регіональну (приналежність до 

Донбасу або Донецької області) та локальну (приналежність до населеного пункту 

або району проживання). 

 

 

 Серед жителів непідконтрольної території зафіксована ідентичність «громадянин 

ДНР», яка складає 18% від опитаних респондентів. 
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З ким більше спільного: з жителями України чи Росії? 

 

      
 

 35% мешканців підконтрольної частини Донецької області вважають, що за їхніми 

цінностями та способом мислення вони суттєво відрізняються від жителів Росії і 

подібні до жителів інших регіонів України; лише 9% респондентів на 

непідконтрольній території області погодились із зазначеним твердженням. 

 

 

 У той же час, подібність власних цінностей та способу мислення до жителів Росії 

та несхожість із мешканцями інших регіонів України визначили 42% жителів 

непідконтрольної території та 20% жителів підконтрольної території області. 
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 Варто звернути увагу на те, що третина респондентів (31%) на непідконтрольній 

частині зазначили власну відмінність як від жителів інших регіонів України, так і 

від жителів Росії. Частка таких респондентів на підконтрольній території вдвічі 

менша (16%). 

Оцінка якості життя 

Де краще жити: в Україні чи «ДНР»? 

 

 Порівнюючи умови життя в цілому в Україні та «ДНР», 64% мешканців 

підконтрольної території зазначили, що вони є кращими в Україні. Майже вдвічі 

менше жителів непідконтрольної території (33%) погодились із даним 

твердженням. 

 10% мешканців непідконтрольної території та 2% мешканців підконтрольної 

території вважають, що умови життя є кращими у «ДНР» ніж в Україні. 
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 Майже половина респондентів на непідконтрольній території (49%) та четверта 

частина мешканців підконтрольної частини області (26%) не бачать різниці в 

умовах життя в Україні та «ДНР». 

 

 

 Порівнюючи рівень добробуту населення, 58% жителів підконтрольної території 

та 43% жителів непідконтрольної території вважають, що він є кращим в Україні 

ніж у «ДНР». 

 Для 43% мешканців непідконтрольної частини та 28% жителів підконтрольної 

території рівень добробуту в Україні та «ДНР» є однаковим. 

 

 Порівнюючи можливості знайти роботу, 47% жителів непідконтрольної території 

та 63% жителів підконтрольної території погодились із тим, що вони кращі в 

Україні аніж в «ДНР». 

 Для 39% респондентів на непідконтрольній та 26% респондентів на підконтрольній 

частині можливості знайти роботу є однаковими в Україні та «ДНР». 
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 Порівнюючи ціни на продукти харчування, 73% жителів підконтрольної та 58% 

мешканців непідконтрольної території вважають, що вони є кращими в Україні ніж 

в «ДНР». 

 Третина респондентів на непідконтрольній території та 15% на підконтрольній 

території оцінюють ціни на продукти харчування в Україні та «ДНР» як однакові. 

 

 

 Порівнюючи роботу банківської системи, 67% мешканців підконтрольної і 67% 

мешканців непідконтрольної території погодились із тим, що вона є кращою в 

Україні. 

 Для 18% респондентів на обох територіях робота банківської системи в Україні та 

«ДНР» є однаковою. 
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 Порівнюючи рівень дотримання прав і свобод населення, 36% жителів 

непідконтрольної території вважають, що він є вищим у «ДНР» ніж в Україні; 

частка респондентів, які визначають, що дотримання прав і свобод є кращим в 

Україні, є вдвічі меншою (17%). 

 44% жителів підконтрольної частини Донецької області вважають, що рівень 

дотримання прав і свобод в Україні є кращим ніж у «ДНР».  

 У той же час, 34% респондентів на непідконтрольній та 28% на підконтрольні 

частині області не бачать різниці між Україною та «ДНР» у рівні дотримання прав і 

свобод. 

 

 

 

 Оцінюючи рівень дотримання свободи слова, 44% мешканців непідконтрольної 

території вважають його кращим у «ДНР» ніж в Україні; 11% опитаних погодились 

із тим, що дотримання свободи слова в Україні є кращим. 
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 На противагу цьому, 42% жителів підконтрольної території визначають, що рівень 

дотримання свободи слова є кращим в Україні, а 11% вважають, що він є вищим у 

«ДНР». 

 Для третини опитаних на непідконтрольній території (33%) та четвертої частини на 

підконтрольній території (24%) рівень дотримання свободи слова є однаковим в 

Україні та «ДНР». 

 

 

 Порівнюючи готовність влади прислухатись до думки жителів території, 43% 

мешканців непідконтрольної території вважають, що вона є вищою у «ДНР» ніж в 

Україні. 

 У той же час, 34% жителів підконтрольної території оцінюють готовність влади в 

Україні прислухатися до думки жителів вищою ніж у «ДНР»; 11% опитаних на 

підконтрольній частині області вважають, що вона є кращою у «ДНР». 

 Майже третина респондентів на обох територіях (31% на непідконтрольній і 30% 

на підконтрольній) оцінює готовність влади прислухатися до думки жителів в 

Україні та «ДНР» на однаковому рівні.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

Бачення майбутнього України 

ЄС, Росія чи позаблоковий статус: зовнішньополітичні орієнтації 

 

 Майже третина респондентів на обох територіях (30% на непідконтрольній і 38% 

на підконтрольній) хотіли б, аби Україна не приєднувалась до економічних чи 

політичних об’єднань. 

 Вступ до Європейського Союзу обрала майже четверта частина респондентів на 

підконтрольній території області (23%), у той час як на непідконтрольній частині 

кількість прибічників ЄС склала 9%. 

 Економічний і політичний союз з Росією підтримала б майже половина жителів 

непідконтрольної території (48%) і 22% жителів підконтрольної території області. 

 

Федерація чи унітарний устрій? 
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 68% опитаних на непідконтрольній території та 46% на підконтрольній території 

області вважають, що оптимальним адміністративно-територіальним устроєм для 

України є федерація. 

 38% жителів підконтрольної частини області підтримують унітарний устрій 

України (як зараз); частка мешканців непідконтрольної території з такими 

поглядами склала 15%. 

 

Висновки 

1. Жителі підконтрольної та непідконтрольної території Донецької області зберігають 

спільні соціо-культурні риси: 

 Досить сильна територіальна ідентичність, для якої характерне відчуття 

приналежності до населеного пункту, району та регіону проживання 

(Донбас, Донецька область); 

 Виражені патерналістські орієнтації, а саме: потреба у захисті з боку 

«сильної держави», прихильність до політичної системи з концентрацією 

повноважень у руках «сильного лідера» або кількох партій; 

 Значущість економічних і культурних зв’язків із Росією. 

2. Проте за два роки конфлікту між мешканцями підконтрольної та непідконтрольної 

територій з’явились певні відмінності, зумовлені такими об’єктивними факторами 

як проживання з різних сторін лінії фронту, наявність умовного кордону між двома 

частинами області та перетин блокпостів, послаблення інституційних зв’язків 

жителів непідконтрольної території з українською державою, різноспрямований 

інформаційний вплив на жителів обох територій Донецької області. Окрім цього, 

варто наголосити на тому, що мешканці непідконтрольної території області живуть 

в умовах ізольованого інформаційного простору з обмеженим доступом до 

українських ЗМІ та є споживачами переважно російських і так званих 

«республіканських» ЗМІ. 

3. До відмінностей між жителями обох територій Донецької області, спричинених 

конфліктом, можна віднести наступні тенденції: 

 Розпочалось формування нової ідентичності «громадянин ДНР» серед 

жителів непідконтрольної частини області; 

 Дистанціювання жителів непідконтрольної території Донецької 

області від держави Україна; 

 Виражене (у порівнянні з жителями підконтрольної частини) відчуття 

дистанції у жителів непідконтрольної частини області щодо жителів 

інших регіонів Україні; 

 Досить сильне (у порівнянні з жителями підконтрольної частини) відчуття 

власної соціо-культурної своєрідності – несхожість ані на жителів інших 

регіонів України, ані на жителів Росії. 

4. Показником дистанції між жителями непідконтрольної частини області та 

державою Україна є почуття страху перед поверненням території їхнього 

проживання під контроль України (на рівні 28%). 

5. Показником невпевненості у міцності та цілісності держави Україна серед жителів 

підконтрольної території області є почуття страху перед розпадом України та 

утворенням на її території кількох держав (на рівні 23%). 
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6. Жителі підконтрольної частини Донецької області усвідомлюють, що за 

економічними (рівень добробуту, можливості працевлаштування і рівень цін) та 

політичними (дотримання прав і свобод, готовність влади дослухатися до жителів 

території) параметрами умови життя в Україні є кращими ніж у «ДНР». 

7. У той час як у значної частини мешканців непідконтрольної території області є 

розуміння того, що за економічними параметрами умови життя є кращими в 

Україні, аніж у «ДНР», політичні параметри оцінюються радше на користь 

«ДНР».  

 

Команда аналітичного центру «Фабрика думки «Донбас» припускає, що 

затягування конфлікту на 3-5 років може призвести до поглиблення 

відмінностей між жителями непідконтрольної частини з одного боку та 

мешканцями підконтрольної території Донецької області і мешканцями інших 

регіонів України з іншого боку. Зокрема існує загроза поширення ідентичності 

«громадянин ДНР» та подальшого послаблення української громадянської 

ідентичності серед жителів непідконтрольної території.  

 

Аби попередити подальшу дезінтеграцію жителів непідконтрольної території 

області, ми пропонуємо вжити наступних кроків у державній політиці: 

Блок 1: Інформаційна політика 

1. Нейтралізація цифрового та аналогового мовлення так званих «республіканських» і 

російських телеканалів з непідконтрольних територій Донецької області. 

2. Нейтралізація мовлення з Донецької телевежі (розташованій на вул. Піхотній у 

Донецьку). 

3. Поширення українського телемовлення на непідконтрольній території Донецької 

області шляхом: 

 Підвищення якості мовлення з телевізійних веж та ретрансляторів на 

підконтрольній території області (врахування особливостей рельєфу перед 

зведенням телевеж та прорахування їх висоти для охоплення всієї 

непідконтрольної території); 

 Зведення потужної телевежі на підконтрольній частині області з технічними 

показниками, що відповідають або переважають Донецьку телевежу (висота 

– 360 метрів, потужність цифрового передавача – 2 кВ, аналогового 

передавача – 25 кВ).  

 

Блок 2: Політика щодо жителів непідконтрольних територій 

1. Забезпечення процедур для реалізації соціальних та економічних прав громадян 

України, які проживають на непідконтрольній території Донецької області, 

зокрема: 

 Спрощення правил та підвищення прозорості перетину контрольно-пропускних 

пунктів (КПП) шляхом: оптимізації інфраструктури КПП (збільшення кількості 

«вікон» для проходження контролю, збільшення кількості персоналу, 

відповідального за контроль і пропуск); 
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 Покращення транспортного сполучення (пасажирського) між підконтрольною та 

непідконтрольною територіями Донецької області шляхом введення залізничного 

сполучення; 

 Дотримання прозорої процедури отримання соціальних виплат жителями 

непідконтрольної території області на підконтрольній Україні території. 

2. Розробка та прийняття нормативно-правових актів, що закріплюють механізми 

забезпечення прав і свобод жителів непідконтрольних територій як громадян 

України після повернення контролю України за територією (гарантія 

непереслідування, збереження трудового стажу за період конфлікту для певних 

категорій громадян: працівники комунальних підприємств, галузі освіти та 

медицини). 

Блок 3: Стратегічна комунікація 

1. Розробка системи  комунікації між суб’єктами державної влади та жителями 

непідконтрольної території Донецької області, що включатиме принципи та 

механізми обміну інформацією між сторонами. 

2. Інформування мешканців непідконтрольних територій про те, як проходитиме 

процес їх реінтеграції в Україну та якою буде державна політика щодо 

реінтегрованих громадян. 

 

Блок 4: Тактична комунікація 

1. Розробка і реалізація комунікаційної стратегії для реінтеграції Донбасу - 

аналітичного документу для формування державної політики, що містить опис 

цільових груп жителів Донецької області, систему смислів, ідей та меседжів, 

перелік каналів та інструментів їх донесення до цільових аудиторій. 

2. Розробка і проведення комплексної  інформаційної та пропагандистської кампанії 

серед жителів підконтрольної та непідконтрольної територій Донецької області, 

спрямованої на зміцнення їхньої української громадянської ідентичності.  

 


