
ОСОБЛИВОСТІ СВІДОМОСТІ І ІДЕНТИЧНОСТІ 
ЖИТЕЛІВ ПІДКОНТРОЛЬНОЇ ТА ОКУПОВАНОЇ 

ТЕРИТОРІЙ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
2018



МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

•Друга хвиля соціологічного дослідження, яку було проведено з 10 по 26 грудня 2017 року
•Проведено українським офісом міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut.
• Метод особистого (face-to-face) інтерв’ю
•Вибіркова сукупність на окупованій території області - 600 респондентів
• Вибіркова сукупність на підконтрольній – 705 респондентів
•Гранична похибка вибірки на окупованій території складає +-4,01%, на підконтрольній території

•3,77%.

•Першу хвилю опитування було проведено з 30 травня по 13 червня 2016 року
•Проведено українським офісом міжнародного дослідницького агентства IFAK Institut
•Вибіркова сукупність на підконтрольних територіях - 805 респондентів
•Вибіркова сукупність на окупованих територіях – 605 респондентів
•Гранична похибка вибірки на підконтрольних територіях +- 3,45 %

•Гранична похибка вибірки на окупованих територіях +- 3,98 %



ПИТАННЯ

• Особливості ідентичності

• Оцінка ситуації, ставлення до подій

• Бачення майбутнього Донбасу

• Рівень довіри до ЗМІ

• Зовнішньополітичні орієнтації

• Емоційний стан жителів Донецької області

• Оцінка рівня життя в Україні загалом та на окупованій частині



Громадянська ідентичність

Зростання рівня громадянської 
ідентичності на підконтрольній 
частині Донецької області:
В першу чергу вважаю себе
громадянином України 
42 % у 2017 - 32 % у 2016

Зниження рівня негативної 
ідентичності на окупованій частині:
В першу чергу вважаю себе
«громадянином ДНР» 
13 % у 2017 - 18 % у 2016



Оцінка ситуації, ставлення до подій

• 55 % на окупованих територіях
вважають збройний конфлікт
на Донбасі громадянської війною

• Лише 31% на підконтрольних 
територіях визнає, що триває 
війна з Росією (але є позитивна динаміка,
у 2016 році – 22 % )

• 39 % на підконтрольних територіях
називають збройний конфлікт 
на Донбасі політичною кризою



«Гібридна війна»

• 67 % на окупованих територіях 

не чули терміну «гібридна війна» 

• 45 % на підконтрольних 

територіях не знайомі із 

терміном «гібридна війна»



Сценарії розв'язання конфлікту 
•Найбільша кількість опитаних 
на підконтрольних територіях – 33 %
підтримує сценарій надання окупованим 
територіям особливого статусу
•На окупованих територіях зросла частка 
тих, хто також підтримує надання цим 
територіям особливого статусу – 43 %
•Отже на окупованих територіях 
на сьогодні однаковий рівень підтримки 
як особливого статусу, так і незалежності,
і дорівнює 43 %



ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

• На підконтрольних територіях зменшилась 

частка Телебачення (з  83 % до 77 %), 

Радіо (з 17 % до 8 %), спілкування з оточенням 

(з 55 % до 47 %), натомість зросла доля

інтернет-видань (з 45 % до 54 %) 

та друкованих ЗМІ (з 18 % до 24 %).

• На окупованих територіях зросла частка 

Телебачення (з 78 % до 81 %), 

інтернет-видань (з 43 % до 53 %), 

соціальних мереж (з 42 % до 53 %), 

водночас, суттєво зменшилась доля радіо

(з 11 % до 2 %) та спілкування з оточенням 

(65 % до 44 %).



РІВЕНЬ ДОВІРИ ДО УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ

• На підконтрольних територіях

знизився рівень довіри до 

українських ЗМІ. У сукупності серед тих, 

хто повністю довіряє він дорівнює лише 16 % 

(4 % повністю та 12 % скоріше довіряють). 

У 2017 р. загалом довіряли 30 %

• Водночас, на окупованих територіях

збільшилась кількість тих, хто частково 

довіряє, а частково – ні. З 25 % у 2016 році 

до 39 % у 2017 році.

Це свідчить про появу певних сумнівів 

щодо неправдивості українського 

контенту. 



РІВЕНЬ ДОВІРИ ДО РОСІЙСЬКИХ ЗМІ

•На підконтрольних територіях
зріс рівень довіри та недовіри до російських ЗМІ
повністю довіряють 8 % (у 2016 р. -1 %), 
Скоріше довіряють 15 % ( у 2016 р. – 5 %)
•Водночас, 26 % скоріше не довіряють 
(у 2016 р. 18 %) російським ЗМІ

•Отже на підконтрольних територіях
відбувається процес визначення позицій 
•Серед жителів окупованих територій 
збільшилась кількість тих, хто скоріше не довіряє
російським ЗМІ – 23 % (11 % у 2016 р.)



Комунікація з жителями інших регіонів
• 72 % жителів окупованих територій
спілкуються з родичами та 
знайомими з інших регіонів України

• 68 % жителів підконтрольних
територій спілкуються з родичами та 
знайомими з інших регіонів України

• Горизонтальні зв'язки залишаються
дуже міцними



Оцінка ставлення жителів інших регіонів до 
мешканців Донбасу в умовах конфлікту

• У сукупності 46 % жителів окупованих 
територій згодні, що мешканці інших регіонів 
України добре до них ставляться 
(при цьому 41 % частково згодні,частково – ні із цим)

• У сукупності 51 % жителів підконтрольних
територій, що мешканці інших регіонів 

добре до них ставляться
• На обох територіях спостергіається

позитивна

динаміка



ЕМОЦІЙНИЙ СТАН
Страхи

• Для жителів обох територій 

найбільшими страхами є

посилення або відновлення 

бойових дій, а також зниження 

рівня життя. 

• Водночас на третьому місці серед 

основних страхів для жителів окупованої 

частини є заморожування конфлікту

- 35 %

• Для мешканців підконтрольної 

частини на третьому місці – беззаконня

та бездіяльність судово-правової системи

- 24 %



ОЦІНКА СТАНУ СУДОВО-ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 
ЖИТЕЛЯМИ ПІДКОНТРОЛЬНОЇ ЧАСТИНИ

• Серед жителів підконтрольної частини

погіршились оцінки  відмінностей у стані 

розвитку судово-правової системи на 

підконтрольній та окупованій частинах 

Донецької області.

• Лише 26 % вважають, що в Україні її рівень 

є вищим. У 201 6 р. так вважали 51 % 



ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ 

На підконтрольних територіях 

Зовнішньополітичні орієнтації майже не змінилися.

37 % не хочуть, щоб Україна приєднувалася до 

жодного зовнішньополітичного союзу.

На окупованих територіях підвищився рівень

підтримки союзу з Росією – 60 %.

Натомість у 2016 р. – 48 % 
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ДЯКУЄМО ЗА ВАШУ УВАГУ!
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