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Внутрішньо пе реміщені осо би:
реалії та пер спек ти ви

30 січня 2019 року в Укр аїнсько му кри зо во му медіа-центрі відбув ся прес-
 брифінґ “Внутрішньо пе реміщені осо би: реалії та пер спек ти ви”2. Основ на час ти на
за хо ду була при свя че на пре зен тації та об го во рен ню ре зуль татів опи ту ван ня Інсти -
ту ту соціології НАН Украї ни 2015–2018 років щодо став лен ня на се лен ня до внут -
рішньо пе реміще них осіб (ВПО) і, зок ре ма, мож ли вос тей та об ме жень політич ної
участі пе ре се ле них осіб. Тема, що на бу ває гос трої ак ту аль ності на пе ре додні  прези -
дентських та пар ла м ентських ви борів в Україні, вик ли ка ла жва ву дис кусію се ред
спікерів та пред став ників преси.

Моніто ринґ Інсти ту ту соціології НАНУ “Укр аїнське суспільство” — щорічне
за галь но національ не опи ту ван ня на се лен ня, яке від 2015 року висвітлює ди наміку
змін у став ленні на се лен ня до ВПО та оцінює суб’єктив ний інтеґраційний по тенціал 
гро мад, які при й ма ють ви му ше них пе ре се ленців. За пи тан ня щодо став лен ня на се -
лен ня до ВПО, зок ре ма, го тов ності місце во го на се лен ня до взаємодії з пе реміще ни -
ми осо ба ми на при ват но му, про фесійно му та гро ма дсько му рівнях, ста ви лись рес -
пон ден там упро довж 2015–2018 років у всіх реґіонах Украї ни за ви нят ком Кри му та
оку по ва них те ри торій До нець кої й Лу га нської об лас тей. Кож но го року було опи та -
но 1800 рес пон дентів віком від 18 років. 

 К.Іва щен ко, 2019

1 Michael Burawoy defines policy sociology as “the application of professional sociology to
the interests and problems of clients (organisations, agencies, corporations)”.
2 Прес-брифінґ про во див ся за підтрим ки Фон ду “Де мок ра тичні ініціати ви” імені Іль -
ка Ку черіва в рам ках Прог ра ми спри ян ня гро мадській ак тив ності “До лу чай ся!”, що
фіна нсується Аґентством США з міжна род но го роз вит ку (USAID) та здійснюється Pact
в Україні. 



На у ко вий співробітник Інсти ту ту Ка те ри на Іва щен ко пред ста ви ла при сутнім
основні вис нов ки досліджен ня. Ре зуль та ти опи ту ван ня підтвер джу ють дані міжна -
род них та вітчиз ня них уста нов сто сов но на прямків ви му ше но го пе ре се лен ня: пе ре -
важ на більшість пе реміще них внаслідок конфлікту осіб за ли ша ють ся в Україні.
Дані та кож свідчать про суттєве змен шен ня з 2015 року кількості пе реміще них осіб,
що пе ре бу ва ють за кор до ном, у тому числі в сусідніх краї нах (див. табл. 1). 

Пріори тет ною те ри торією розміщен ня ВПО в Україні є підкон трольні Україні
ра йо ни Дон ба су, що меж ують з зо ною конфлікту, та Схід (Дніпро пет ро вська, Хар -
ківська, За порізька об ласті), тож мож на ствер джу ва ти, що жи телі зга да них об лас тей 
на й частіше опи ня ють ся у си ту аціях, що пе ре дба ча ють осо бис ту взаємодію з ви му -
ше ни ми пе ре се лен ця ми. За га лом тро хи менш як тре ти на опи та них осо бис то зна -
йомі з тими, хто по ки нув свої домівки внаслідок не що давніх подій у Кри му та Дон -
басі. Се ред рес пон дентів у підкон троль них Україні ра йо нах До нець кої та Лу га н -
ської об лас тей та ких лю дей май же вдвічі більше, ніж в інших реґіонах. 

Поп ри те, що ма со ве пе реміщен ня на се лен ня внаслідок конфлікту ста ло для су -
час ної Украї ни но вим вик ли ком, з яким краї на раніше не сти ка ла ся, про бле ма ви му -
ше но го пе ре се лен ня не сприй мається гро ма дя на ми Украї ни як така за гро за, що тур -
бує на се лен ня найбільше. Проб ле ма на пли ву біженців, пе ре се ленців та при їжджих
вик ли ка ла за не по коєння лю дей у 2015 році не на ба га то більше, ніж тоді, коли про -
бле ми ВПО в країні вза галі не існу ва ло (у 2012 році 9,8% опи та них вва жа ли, що
люди бо ять ся на пли ву різних груп міґрантів, у 2014 — 13,9%, у 2015 — 15,1%, у
2016 — 20,4%, у 2017 — 13,2%, у 2018 — 12,3%, тоб то з 2014-го до 2016-го стур бо -
ваність про бле мою дещо зрос та ла, але ак ту алізація за гро зи на тлі стрімко го збіль -
шен ня чис ла пе ре се ленців не була знач ною, а з 2017 року по каз ни ки впа ли до пе ре д -
воєного рівня). Для порівнян ня: се ред найбільших суб’єктив них за гроз у 2018 році
рес пон ден ти на зва ли зрос тан ня цін (74,3%), без робіття (57,8%) і не вип ла ту за рплат
та пенсій (57%) (див. табл. 2).

Оціню ю чи умо ви, яких найбільше бра кує ВПО з Дон ба су (котрі виї ха ли із зони
конфлікту до інших реґіонів Украї ни), рес пон ден ти на зва ли пе ре дусім мож ливість
по вер ну ти ся до до му в будь-який час (33,8%). На дру го му місці — мож ливість знай -
ти леґаль ну ро бо ту (29,3%) (див. табл. 3). За га лом рес пон ден ти Цен тру є на й оп -
тимістичнішими щодо оцінки за до во лен ня ма теріаль них по треб пе ре се ленців, але
менш оптимістич ни ми в оцінках по треб, по в’я за них з довірою та кон так та ми.

Досліджен ня конфліктів в інших краї нах свідчать про те, що коли по вноцінної
інтеґрації пе реміще них осіб не відбу вається впро довж три ва ло го часу, на тлі мож ли -
во го погіршен ня соціаль но-еко номічної си ту ації та про дов жен ня воєнно го кон -
флікту в гро мадській думці на се лен ня те ри торій, що при й ма ють пе ре се ленців, на -
вко ло но вопри бу лих може утво рю ва ти ся дис курс не довіри. Ре зуль та ти моніто -
ринґу підтвер джу ють за зна че ну тен денцію (у 2015–2017 дещо менш ви ра же ну у
став ленні до пе ре се ленців з Кри му, ніж до пе ре се ленців з Дон ба су — див. табл. 4 i
табл. 5). Якщо аналізу ва ти став лен ня до пе ре се ленців з Дон ба су, то за рік з 2017 до
2018 змен ши ла ся із 41,5% до 31,4% час тка опи та них, які згодні до пус ти ти ВПО з
Дон ба су в якості гро ма дян, що го ло су ють на ви бо рах Пре зи ден та Украї ни, Вер хов -
ної Ради або місце вих органів вла ди. За цей період та кож змен ши ла ся від 24,3% до
15,2% час тка рес пон дентів, які го тові до пус ти ти ВПО з Дон ба су в якості ре ципієнтів 
под ат ко вих, кре дит них та інших пільг (див. табл. 5 та 5.1). 

У 2017 та 2018 ро ках тро хи по над 20% опи та них не були впев нені в тому, що
більшість ВПО з Дон ба су вва жа ють себе гро ма дя на ми Украї ни з та ки ми са ми ми
пра ва ми і об ов’яз ка ми, як у реш ти, а 8% виз на ва ли, що ВПО не вва жа ють себе та ки -
ми гро ма дя на ми Украї ни, як реш та. Крім того, у 2017-му 15%, а у 2018-му 11,3% опи -
та них до ве ло ся бути свідка ми конфлікту між пе ре се лен ця ми і місце ви ми (див. табл.
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6.1– 6.5). Най ви щим є цей по каз ник — чверть опи та них — се ред рес пон дентів на
Дон басі, оскільки, як свідчать ре зуль та ти якісних опи ту вань, неґатив не став лен ня
місце вих гро мад час то спро во ко ва не надмірною, незрідка подвійною, підтрим кою
ВПО на при лег лих до зони бо йо вих дій те ри торіях з боку місце вих та міжна род них
організацій з гу манітар ної до по мо ги. 

У по шу ках по тенційних шляхів гар монізації ста ну справ у сфері ВПО слід звер -
ну ти особ ли ву ува гу на чин ни ки, що впли ва ють на ту чи іншу міру дис танційо ва -
ності місце во го на се лен ня щодо ви му ше них пе ре се ленців. Май же на всіх рівнях
зна чу щи ми є чин ни ки освіти (чим вона вища, тим дис танційо ваність мен ша). Важ -
ли вим спос те ре жен ням для за пе ре чен ня мож ли вих фобій та спе ку ляцій на мов но му 
ґрунті є те, що рідна мова рес пон дентів не має вирішаль но го впли ву на го товність до
про фесійної та гро ма дської взаємодії з пе ре се лен ця ми з Дон ба су та Кри му, пе ре -
важ на більшість яких є російсько мов ни ми. За вер шу ю чи пре зен тацію да них, Ка те -
ри на Іва щен ко та кож підкрес ли ла важ ливість сис тем но го став лен ня до ВПО не як
до тим ча со вої про бле ми, а як до ста лої ре аль ності, адже більшість пе реміще них
унаслідок конфлікту осіб за ли шить ся в при й маль них гро ма дах на дов ший час, а
деякі — на зав жди. “Вклю чен ня” ВПО до “кола довіри”, роз ши рен ня дос ту пу до гро -
ма дя нських прав, у тому числі пра ва політич ної участі, є важ ли вим за вдан ням, що
ви ма гає спільних зу силь. Суспільство, самі пе ре се ленці та дер жа ва ма ють раз ом
сфор му лю ва ти та втілити по туж ний інтеґраційний “ме сидж”, що піде на ко ристь
усім (зок ре ма, пра ва та об ов’яз ки ма ють “іти за гро ма дя ни ном”,  не за леж но від місця
його пе ре бу ван ня). 

Учас ни ки дис кусії  звер ну ли ува гу на те, що у фор му ванні неґатив но го “об ра зу
пе ре се ленців” відігра ли роль ЗМІ, ви ко рис тoву ю чи маніпу ля тивні за го лов ки та
роз став ля ю чи не ко ректні ак цен ти в інфор маційних повідом лен нях. “Жур налістам
тре ба уваж но ди ви ти ся на вис лов лю ван ня політиків, мож ли во, врівно ва жу ва ти їх
інши ми дум ка ми — міжна род них, національ них організацій і на уко вих центрів, зок -
ре ма тих, що про во дять соціологічні досліджен ня. Важ ли во, щоб тен денційні за го -
лов ки не фор му ва ли сприй нят тя у тих 70% на се лен ня, які не зна ють пе ре се ленців
осо бис то”, — на го ло си ла Олек сан дра Дво рець ка, ви ко нав чий ди рек тор бла го дій -
но го фон ду “Вос ток-SOS”. 

Те тя на Дурнєва, ви ко нав чий ди рек тор ГО “Гро ма дський хол динг ‘Гру па впли -
ву’”, за зна чи ла, що май бутні ви бо ри бу дуть пер ши ми, на яких пе ре се ленці змо жуть
по вноцінно го ло су ва ти, якщо под а дуть за я ву про зміну місця го ло су ван ня. “Люди
не го тові йти на ви бо ри, тому що ду ма ють, що не ма ють на це пра ва. Важ ли во про го -
во рю ва ти, що на ви бо рах пре зи ден та мо жуть го ло су ва ти всі гро ма дя ни Украї ни,
яким ви пов ни ло ся 18 років і які не виз нані недієздат ни ми. Від того, як ми за раз ско -
рис таємося цією мож ливістю, за ле жа ти ме доля за ко ноп ро ек ту № 8240 та зміни до
Ви бор чо го ко дек су, що сто су ють ся прав мобільних ка те горій гро ма дян на участь у
всіх ви дах ви борів”. 

На дум ку Ге оргія Туки, за ступ ни ка міністра з пи тань тим ча со во оку по ва них те -
ри торій та внутрішньо пе реміще них осіб Украї ни, “зміни, що за раз вне сені ЦВК, —
про мож ливість участі в за галь но національ них ви бор чих про це сах меш канців оку -
по ва них те ри торій — підтвер джу ють беззмістовність тез про те, що “вла да не хоче
чути меш канців Дон ба су і Кри му”, “вони не є елек то ра том вла ди, тому вла да не дає
їм мож ли вості го ло су ва ти”. Звісно, вла да не має мож ли вості відкри ва ти дільниці на
оку по ва них те ри торіях. Але наші гро ма дя ни, які постійно меш ка ють на оку по ва них
те ри торіях, ма ють мож ливість (і об ов’я зок) бра ти участь у ви бо рах пре зи ден та і в за -
галь но національ них ви бо рах до пар ла мен ту”. 

Ірина Бе кешкіна, ди рек тор Фон ду “Де мок ра тичні ініціати ви” імені Ілька Ку -
черіва, стар ший на уко вий співробітник відділу соціаль но-політич них про цесів Ін -
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сти ту ту соціології Національ ної ака демії наук Украї ни, на го ло си ла: “Ми на по ля га -
ємо, що тема ВПО має зву ча ти у ви борчій кам панії. Оче вид но, що тре ба ви ма га ти
чітких відповідей на за пи тан ня про пра ва ВПО від кан ди датів і політич них партій”.

Таб ли ця 1

Якщо се ред членів Ва шої сім’ї, зна йо мих чи друзів є осо би, які по ки ну ли свої
домівки внаслідок не що давніх подій у Кри му та Дон басі, то де вони за раз

 перебувають? (% за реґіона ми та за га лом, 2018)

Варіанти відповіді

2015 2018

Дон -
бас Схід Київ Північ Центр Пів-

день Захід

За га -
лом в
Укра-

їні 

За га -
лом в
Укра-

їні 

Пе ре бу ва ють у тому
на се ле но му пункті чи 
об ласті, де живу я

21,7 12,5 12,2  6,1 10,5  7,8 11,8 11,5 10,5

Пе ре бу ва ють в іншо -
му на се ле но му пунк -
ті чи об ласті Украї ни
(не там, де живу я)

32,5 14,3  5,8  8,2 11,6  8,8 11,7 12,9  8,4

Пе ре бу ва ють у Росії 38,6 10,8  6,5  5,7  6,1  5,7  3,2  9,5   4,0*

Пе ре бу ва ють в інших 
краї нах  4,2  3,4  5,1  4,9  2,5  2,6  2,9  3,5  1,3

Не маю ви му ше них
пе ре се ленців се ред
членів сім’ї, зна йо -
мих чи друзів

37,3 57,7 66,9 78,4 68,2 77,2 66,4 64,9 68,7

Не відповіли  9,0  8,6  9,4  6,1  4,3  4,2 11,2  7,8  3,9

* У 2018 році за пи тан ня місти ло варіант відповіді “Пе ре бу ва ють у Росії, Біло русі, Мол дові”,
отже, ре зуль та ти свідчать про суттєве змен шен ня кількості пе реміще них осіб, що пе ре бу -
ва ють за кор до ном, зок ре ма в сусідніх краї нах. Та кож за ре зуль та та ми 2018 року 8,4% опи -
та них ма ють членів сім’ї, зна йо мих чи друзів, які пе ре бу ва ють у зоні конфлікту.

Таб ли ця 2

Як Ви вва жаєте, чого люди за раз по бо ю ють ся на й бiльше?*
(%, 2014, 2015, 2018)

Варіанти відповіді 2014 2015 2018

Зрос тан ня зло чин ності 42,5 41,3 43,4

Без робi ття 60,2 70,3 57,8

На па ду зовнiшньо го во ро га на Украї ну 59,6 51,8 36,9

Мiжнац iо наль них конфлiктiв 35,0 20,1 20,1

Мiжр елiгiйних конфлiктiв 12,3 7,8 14,7

Нап ли ву бiженцiв, пе ре се ленцiв i при їжджих 13,9 15,1 12,3

Зу пин ки пiдприємств 36,0 38,7 27,4

По вер нен ня до ста рих по рядкiв часiв за стою 12,0 13,1 11,3

Го ло ду 33,4 39,0 27,3
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Варіанти відповіді 2014 2015 2018

Ма со вих ву лич них за во ру шень 32,8 26,2 21,4

Не вип ла ти за рплат, пенсій тощо 60,8 68,5 57,0

Зрос тан ня цiн 63,0 75,4 74,3

Вста нов лен ня дик та ту ри в країнi 16,8 17,4 19,1

Роз па ду Украї ни як дер жа ви 45,9 29,3 25,6

Наслiдкiв ка тас тро фи на Чор но бильськiй АЕС  9,2 12,2 12,2

За ра жен ня не без печ ни ми для жит тя iнфек цiя ми (ту бер -
куль оз, СНIД тощо) 17,4 19,3 23,2

Хо ло ду в квар тирi 23,7 25,6 31,3

Інше  5,1  3,7  0,5

По-спра вжньо му нiчо го не бо ять ся  1,8  0,9  3,4

*Рес пон ден ти мали мож ливість відзна чи ти всі відповіді, що підхо дять.

Таб ли ця 3

Як Ви вва жаєте, чого найбільше не вис та чає пе ре се лен цям з Дон ба су, 
які  виїхали з зони конфлікту та пе ре бу ва ють за раз в інших регіонах Украї ни?* 

(%, 2017)

...мож ли вості спілку ва ти ся рідною мо вою  3,7

...мож ли вості сприй ма тись у но во му ото ченні як “свої” 17,0

...мож ли вості підтри му ва ти постійний кон такт з їх рідни ми, які за ли ши ли ся в
зоні конфлікту 23,7

...на яв ності близь ких зна йо мих у но во му ото ченні, яким вони довіря ють і які
довіря ють їм 18,1

...дос ту пу до якісних ме дич них по слуг у разі по тре би  9,4

...мож ли вості знай ти постійну леґаль ну ро бо ту у разі по тре би 29,3

...мож ли вості орен ду ва ти жит ло у разі по тре би 18,4

...мож ли вості за ли ши тись у но во му місці на зав жди у разі по тре би  8,2

...мож ли вості по вер ну ти ся до до му в будь-який час у разі по тре би 33,8

Інше  0,8

Вва жаю, що пе ре се лен цям всьо го вис та чає 14,2

Важ ко відповісти 16,7

* Рес пон ден ти мали мож ливість відзна чи ти не більш як три відповіді, що підхо дять.

Таб ли ця 4

Чи згодні Ви до пус ти ти ви му ше них пе ре се ленців з Кри му в тих чи інших
 якостях (від членів Ва шої сім’ї до керівників Украї ни)?* (%, 2015, 2017) 

Я зго ден до пус ти ти ви му ше них пе ре се ленців з Дон ба су як... 2015 2017

Членів моєї сім’ї 23,8 29,7

Близь ких друзів 34,5 44,2
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Я зго ден до пус ти ти ви му ше них пе ре се ленців з Дон ба су як... 2015 2017

Сусідів 54,7 67,6

Лю дей, яки ми я ке рую: мої ми на й ма ни ми працівни ка ми, підлег ли ми
тощо 22,0 24,9

Колеґ по ро боті, які пра цю ють на рівних зі мною по са дах 38,1 41,1

Лю дей, які мною ке ру ють: мої ми пра це дав ця ми, на чаль ни ка ми тощо 13,8 18,8

Лю дей, які очо лю ють адміністрацію на се ле но го пун кту, де я за раз
про жи ваю 10,4 15,4

Лю дей, які очо лю ють міністе рства або дер жавні служ би Украї ни 10,0 15,4

Пре зи ден та Украї ни  8,3 14,2

Гро ма дян, які го ло су ють на ви бо рах Пре зи ден та Украї ни, Вер хов ної
Ради або місце вих органів вла ди 27,9 40,8

Осіб, які от ри му ють в Україні под ат кові, кре дитні чи інші фіна нсові
пільги 14,8 24,6

У жодній якості не згод ний їх до пус ка ти 17,3 11,3

* Рес пон ден ти мали мож ливість відзна чи ти всі відповіді, що підхо дять.

Таб ли ця 5

Чи згодні Ви до пус ти ти ви му ше них пе ре се ленців з Дон ба су в тих чи інших
 якостях (від членів Ва шої сім’ї до керівників Украї ни)?* 

(%, 2015, 2017, 2018) 

Я зго ден до пус ти ти ви му ше них пе ре се ленців з Дон ба су як... 2015 2017 2018

Членів моєї сім’ї 22,1 26,4 22,9

Близь ких друзів 31,6 40,5 34,1

Сусідів 51,1 65,0 58,3

Лю дей, яки ми я ке рую: мої ми на й ма ни ми працівни ка ми,
підлег ли ми тощо 21,3 23,4 20,8

Колеґ по ро боті, які пра цю ють на рівних зі мною по са дах 36,8 42,0 34,0

Лю дей, які мною ке ру ють: мої ми пра це дав ця ми, на чаль ни -
ка ми тощо 12,5 18,1 13,0

Лю дей, які очо лю ють адміністрацію на се ле но го пун кту, де
я за раз про жи ваю  9,8 15,1 10,0

Лю дей, які очо лю ють міністе рства або дер жавні служ би
Украї ни  9,2 15,1  9,6

Пре зи ден та Украї ни  7,7 13,8  8,0

Гро ма дян, які го ло су ють на ви бо рах Пре зи ден та Украї ни,
Вер хов ної Ради або місце вих органів вла ди 27,0 41,5 31,1

Осіб, які от ри му ють в Україні под ат кові, кре дитні чи інші
фіна нсові пільги 15,2 24,3 15,1

У жодній якості не згод ний їх до пус ка ти 19,6 12,8 12,9

* Рес пон ден ти мали мож ливість відзна чи ти всі відповіді, що підхо дять.
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Таб ли ця 5.1

Чи згодні Ви до пус ти ти ви му ше них пе ре се ленців з Дон ба су в тих чи інших
 якостях (від членів Ва шої сім’ї до керівників Украї ни)?* (%, за регіона ми, 2018) 

Я зго ден до пус ти ти ви му ше них пе ре се -
ленців з Дон ба су як... Захід Центр Південь Схід Дон бас

Членів моєї сім’ї 14,0 21,3 41,4 19,2 39,8
Близь ких друзів 20,4 36,6 47,6 32,0 47,6
Сусідів 41,9 60,6 71,7 57,8 77,7
Лю дей, яки ми я ке рую: мої ми на й ма -
ни ми працівни ка ми, підлег ли ми тощо  7,8 27,9 21,5 16,8 33,1

Колеґ по ро боті, які пра цю ють на
рівних зі мною по са дах 22,6 39,1 40,3 32,5 39,8

Лю дей, які мною ке ру ють: мої ми пра -
це дав ця ми, на чаль ни ка ми тощо  4,3 12,3 23,6 11,0 29,5

Лю дей, які очо лю ють адміністрацію
на се ле но го пун кту, де я за раз про жи -
ваю

 3,8  8,4 19,4  9,2 22,3

Лю дей, які очо лю ють міністе рства або
дер жавні служ би Украї ни  5,1  7,8 16,8  9,2 20,5

Пре зи ден та Украї ни  3,5  6,4 14,7  7,5 18,7
Гро ма дян, які го ло су ють на ви бо рах
Пре зи ден та Украї ни, Вер хов ної Ради
або місце вих органів вла ди

34,4 26,6 39,3 31,8 26,5

Осіб, які от ри му ють в Україні под ат -
кові, кре дитні чи інші фіна нсові пільги 12,4 11,3 22,5 18,2 21,1

У жодній якості не згод ний їх  допу -
скати 21,5 10,9 12,0 12,5 4,8

* Рес пон ден ти мали мож ливість відзна чи ти всі відповіді, що підхо дять.

Таб ли ця 6.1

Згодні Ви чи не згодні з на ве де ни ми ни жче твер джен ня ми? (%, 2017, 2018)

Більшість пе ре се ленців з Дон ба су вва жа ють себе гро ма дя на ми Украї ни 
з та кими ж пра ва ми та об ов’яз ка ми, як у реш ти

Варіанти відповіді 2017 2018
Так, зго ден(-на) 71,5 71,3
Важ ко ска за ти, зго ден(-на) чи ні 20,1 20,4
Ні, не зго ден(-на)  8,4  8,3
Не відповіли 0 0
Я був свідком конфлікту між пе ре се лен цем та місце вим 
(на прик лад, свар ки у черзі або іншо го не по ро зуміння)

Варіанти відповіді 2017 2018
Так, зго ден(-на) 15,0 11,3
Важ ко ска за ти, зго ден(-на) чи ні 17,3 21,3
Ні, не зго ден(-на) 67,1 67,4
Не відповіли  0,6 0
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Таб ли ця 6.2

Згодні Ви чи не згодні з твер джен ням, що більшість пе ре се ленців з Дон ба су
вва жа ють себе гро ма дя на ми Украї ни з та ким ж пра ва ми та об ов’яз ка ми, 

як у реш ти? (%, за реґіона ми, 2017)

Варіанти відповіді Захід Центр Південь Схід Дон бас

Так, зго ден(-на) 74,2 74,1 65,8 73,2 57,8

Важ ко ска за ти, зго ден(-на) чи ні 19,9 19,0 15,5 18,5 34,3

Ні, не зго ден(-на)  5,9  7,0 18,7  8,4  7,8

Таб ли ця 6.3

Згодні Ви чи не згодні з твер джен ням, що більшість пе ре се ленців з Дон ба су
вва жа ють себе гро ма дя на ми Украї ни з та ким ж пра ва ми та об ов’яз ка ми, 

як у реш ти? (%, за реґіона ми, 2018)

Варіанти відповіді Захід Центр Південь Схід Дон бас

Так, зго ден(-на) 67,0 71,6 77,7 66,5 83,7

Важ ко ска за ти, зго ден(-на) чи ні 20,5 21,1 16,1 24,9 11,4

Ні, не зго ден(-на) 12,5  7,3  6,2  8,6  4,8

Таб ли ця 6.4

Згодні Ви чи не згодні з твер джен ням, що були свідка ми конфлікту 
між пе ре се лен цем та місце вим (%, за реґіона ми, 2017)

Варіанти відповіді Захід Центр Південь Схід Дон бас

Так, зго ден(-на) 16,8 15,4 13,6  9,5 25,3

Важ ко ска за ти, зго ден(-на) чи ні 17,6 14,0 16,2 19,2 27,7

Ні, не зго ден(-на) 65,6 70,6 70,2 71,2 47,0

Таб ли ця 6.5

Згодні Ви чи не згодні з твер джен ням, що були свідка ми конфлікту 
між пе ре се лен цем та місце вим (%, за реґіона ми, 2018)

Варіанти відповіді Захід Центр Південь Схід Дон бас

Так, зго ден(-на)  9,0 14,7  6,7 11,3  7,8

Важ ко ска за ти, зго ден(-на) чи ні 23,1 22,5 21,2 22,4  9,6

Ні, не зго ден(-на) 67,8 62,8 72,0 66,3 82,5

Ма теріал підго ту ва ла КАТЕРИНА ІВАЩЕНКО,
док то рант відділу ме то до логії та ме тодів

 Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, Київ

Ма теріал надійшов 17.02.2019
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