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І. ПРОГРАМА ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблемна ситуація. Події 2014-2015 рр. на Сході та Півдні України у
соціально-політичному вимірі мали окрім усього наслідком ініціалізацію
процесів самоідентифікації різних регіональних груп, соціальних шарів та
прошарків. Спостерігаються різноспрямовані процеси диференціації та
інтеграції: з одного боку, колективна свідомість концентрується довкола
значущих ідентичностей та політичних ідей, з іншого боку, відбувається
руйнація певних старих спільнот та ідентичностей. Війна виявила суттєву
неоднорідність Донбасу, на сьогодні він поділяється не тільки на окуповану і
звільнену території. Виявилися й інші умовні кордони, які приховував ще
радянське адміністративний поділ з моменту штучного утворення Донецької та
Луганської областей. На звільнених територіях – це північ Луганської області
(Слобожанщина), західні райони Донецької області, так зване Приазов’я з
історичним центром у Маріуполі. Саме в останньому місті навіть виник
громадянський рух за виділення Приазов’я зі складу Донецької області у
самостійне адміністративне утворення.
Проблемна ситуація полягає в тому, що ми не володіємо достовірною
інформацією стосовно соціально-політичних процесів у Приазов’ї, не чітко
розуміємо специфіку громадських настроїв, у тому числі і у зв’язку із загрозами
сепаратизму та продовження військових дій у напрямку Криму.
Мета дослідження: здійснити соціологічний вимір структури соціальнополітичних уявлень мешканців Приазов’я з фокусом на усвідомлення
населенням своєї належності до регіону, політичних орієнтирів на вісі «Росія –
Україна» систем довіри та ідентичностей, ставлення до громадянської
активності.
Завдання:
 Окреслити географічні межі Приазов’я, виходячи з сучасних уявлень
істориків та географів щодо цього історичного регіону України.
 В результаті масового репрезентативного опитування виявити систему
соціально-політичних ідентичностей населення, дослідити її місце в системі
ідентичностей регіональної ідентичності за маркером «Приазов’я».
 Дослідити ставлення населення Приазов’я до основних сучасних політичних
маркерів та трендів – «єдина Україна», «децентралізація», «федералізація»,
«автономізація», «західна орієнтація», «східно-російська орієнтація».
 Виявити ставлення населення до змін адміністративних кордонів,
виокремлення територій з існуючих меж Донецької області.
 Проаналізувати стан довірчих відносин, зробити вимір рівнів довіри до
різних інституцій для поглибленого розуміння причин та особливостей
соціально-політичних уявлень різних груп населення.
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 Проаналізувати конфліктний потенціал в регіоні та причини, які можуть
спонукати громадян до конфліктних дій.
 Виявити ставлення громадян до самодіяльних неформальних дій та
дослідити форми та прояви реальної активності в межах громадянського
суспільства.
 Описати місцеві проблеми, які турбують населення регіону.
Об’єкт дослідження. Доросле населення, що постійно проживає в містах та
селах географічного району «Приазов’я» у віці від 16 років.
Предмет дослідження. Факти свідомості соціально-політичного спрямування,
що визначають громадянську позицію різних прошарків населення.
Гіпотези.
 У мешканців Приазов’я існують принципові розбіжності у площині
соціально-політичних уявлень, отже, можна припустити, що спільнота є
розколотою відносно основних маркерів та трендів, які визначають напрямки
розвитку регіону і України в цілому.
 Відбувається процес послаблення ідентичностей, пов’язаних з ідеологічними
нашаруваннями і на перший план виходять фундаментальні етнічні та
громадянські самовизначення.
 Впродовж 2014-2015 рр. відбулася певна трансформація уявлень громадян у
соціально-політичній сфері у напрямку зміцнення патріотичних позицій.
 Соціально-політичні уявлення залежать від джерел інформації, віку,
соціального положення, етнічності.
Метод дослідження. Масове репрезентативне опитування за методом
індивідуального інтерв’ю. Мова спілкування – російська. Зафіксовано 343
відмови, серед яких з основними мотивами є «невистачання часу» (319), та
пряма артикуляція небажання давати інтерв’ю через побоювання (24).
Використана багатоступенева квотна вибірка. Вибіркова сукупність
формувалася на основі статистичного розподілу міського та сільського
населення Донецької, Запорізької та Херсонської областей за критеріями
гендеру та віку.
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Всього опитано – 1522 особи
У т.ч. жінок – 55,1% (839 осіб)

чоловіків – 44,9% (683 особи)

Розподіл опитаних за віком (%)

16 – 19

20 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 і більше

6,1

24,0

12,8

10,8

9,7

36,5

Розподіл опитаних за ознакою етнічності (%)

українці
етнічні росіяни
греки
кримські татари
болгари
вірмени
євреї
німці
інші

Донецька
область

Запорізька
область

Херсонська
область

44,4
32,0
6,0
5,5
4,0
4,1
2,0
0,5
1,5

Розподіл опитаних за районами Приазов’я
м. Маріуполь та ПГТ (Сартана, 651
Старий Крим, Талаківка)
Володарський р-н
42
Першотравневий р-н
39
Тельманівський р-н
42
м. Мелітополь
м. Бердянськ
Бердянський р-н
Приморський р-н
Приазовський р-н
Мелітопольський р-н
Якимівський р-н
Генічеський р-н

Всього

225
169
37
88
40
53
48
88

774

660

88
1522

5

II. ПРИАЗОВ’Я: ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ КОНТУРИ
Поняття Приазов’я має географічний та історичний зміст. Географічний
зміст Приазов’я зосереджений у таких географічних термінах як Приазовська
височина та Приазовська низовина.

Власне адміністративного чи адміністративно-територіального поняття
«Приазов’я» у сучасній Україні не існує. Однак на території самого регіону є
адміністративно-територіальні одиниці, які пов’язані із цим топонімом, а саме –
Приазовський район Запорізької області, центром якого є селище міського типу
Приазовське.
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Сучасна адміністративно-територіальна відповідність українського
Приазов’я є наступною. До українського Приазов’я входять декілька районів
Донецької та Запорізької областей, а також Генічеський район Херсонської
області. Зокрема у Донецькій області – Новоазовський, Тельманівський,
Володарський та Першотравневий райони; у Запорізькій області – Бердянський,
Приморський, Приазовський, Мелітопольський та Якимівський райони.
Волноваський район Донецької області лише частково можна віднести до
Приазов’я, а саме – його південну частину. Більша ж за обсягом північна
частина цього найбільшого району Донеччини належить до «материкового»
Донбасу. Для більшої зручності у дослідженні розглядаються адміністративнотериторіальні одиниці України у їхніх сучасних кордонах, тому південна
частина Волноваського району окремо не розглядалася.
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При цьому Приазов’я має ще й російську частину – від Таганрогу до
Темрюка. Однак, вона не входить у межі нашого дослідження.
Отже, топонім «Приазов’я» має чітку прив’язку до Азовського моря, а
безпосередньо українське Приазов’я – це територія північного узбережжя
Азовського моря.
В історії України залишилися згадки щодо Приазов’я як історичногеографічного поняття. Так у 1832-1865 роках існувало Азовське козацьке
військо, сформоване із колишніх козаків Задунайської Січі.
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У добу Української Народної Республіки Азовська земля із центром у
Маріуполі передбачалася як одна із земель УНР.

Через війну на Сході України та окупацію російськими військами частини
Донбасу дедалі частіше стали лунати пропозиції щодо відділення
Приазовського регіону від Донецької області. Їх озвучували як політики –
вихідці з Донбасу, наприклад, чинний народний депутат Є.Фірсов, екс-мер
Маріуполя М.Поживанов, так і політики загальноукраїнського рівня, наприклад,
прихильник адміністративної реформи в Україні та екс-віце прем’єр з питань
адміністративно-територіальної реформи Р.Безсмертний. Хоча серед місцевої
еліти є й противники цієї ідеї, наприклад, екс-губернатор Донецької області
С. Тарута та екс-мер Маріуполя Ю.Хотлубей. Питання Приазов’я як окремої
адміністративної одиниці може стати актуальним у разі, коли ситуація на
Донбасі стане замороженою на невизначено довгий термін. У такому разі в
якості одного з варіантів державної стратегії у російсько-українській гібридній
війні могло б бути надання Приазов’ю статусу області.
Цінність Приазов’я важлива також й у зв’язку із анексією Росією Криму.
Саме через Приазов’я проходить найкоротший сухопутний шлях від
материкової Росії до Криму. Після краху кремлівського плану «Новоросії» не
треба остаточно виключати спроби Росії втілити у життя програму-мінімум
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Володарський
район

Першотравневий
район

Бердянський
район

Приморський
район

Приазовський
район

Мелітопольський
район

Якимівський
район

Генічеський район

Бердянськ
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25
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осіб
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613
осіб
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729
осіб
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Всього

Тельманівський
район

35
690
осіб

Маріуполь (міська
рада)
Мелітополь

Новоазовський
район

російської експансії, а саме заволодіння сухопутним коридором до Криму, який
є критично важливим для забезпечення півострова.
Власне якщо говорити про міста Приазов’я, то на відміну від Донеччини
їх всього шість: три великих міста – Маріуполь (455,1 тис. жителів), Бердянськ
(114,5 тис. жителів) та Мелітополь (155,8 тис. жителів), та три невеликих міста –
Генічеськ (20,5 тис. жителів), Приморськ (12,2 тис. жителів) та Новоазовськ
(11,8 тис. жителів). Решта населення – сільські жителі.
Безумовним центром Приазов’я є Маріуполь – найбільше за чисельністю
населення місто з потужним економічним потенціалом. Маріуполь є центром
металургійної промисловості, не лише регіону, а й всієї країни та вважається
«металургійною столицею» України. Мелітополь є важливим транспортним
вузлом на півдні України та багатогалузевим промисловим центром, який
представлений машинобудуванням, харчовою та легкою промисловістю.
Бердянськ є морським, кліматичним та грязєвим курортом державного
значення. У Бердянську діють підприємства машинобудівної, харчової,
нафтохімічної промисловості. Зокрема місто є найбільшим виробником
мастильних матеріалів в Україні.
Чисельність населення Приазов’я за районами та найбільшими містами
виглядає наступним чином:

З таблиці видно, що Приазов’я за чисельністю населення переважає такі
області, як Волинська (1041375 осіб), Кіровоградська (986830 осіб),
Миколаївська (1167821 осіб), Рівненська (1159114 осіб), Сумська (1131903
осіб), Тернопільська (1072793 осіб), Херсонська (1072013 осіб), Чернівецька
(908540 осіб) та Чернігівська (1065826 осіб).
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Внаслідок розташування вздовж Азовського моря у Приазов’ї діють два
морські порти – Маріупольський та Бердянський. Крім того, таке положення
обумовлює й цінність Приазов’я як курортної зони на морському узбережжі.
Цікаво спостерігати наявність топоніму Приазов’я у засобах масової
інформації регіону. Ще з радянських часів у місті Маріуполі виходить газета
«Приазовський робітник», у райцентрі Володарському – «Зоря Приазов’я», у
Генічеську – «Приазовська правда», у Новоазовську – «Рідне Приазов’я».
Українське Приазов’я як історично-географічний регіон має наступну
історію. У ІV-ІІ тис. до н. е. територія Приазов’я входила до ареалу
розповсюдження ямної та катакомбної археологічних культур, а також культури
багатовалікової кераміки. У ранній залізний вік у регіоні один за одним
панували кіммерійці, скіфи, сармати. У часи Київської Русі Приазов’я
контролювали хозари, потім – печеніги, а згодом – половці. Територія
Приазов’я входила до складу Половецького поля (Дешт-і-Кіпчак). У
приазовських степах часто схрещувалися мечі руських дружин та половецькі
шаблі. Найбільш ймовірно, що саме на території Приазов’я у 1223 році
відбулася відома битва русичів з монголами на річці Калка (якщо вважати, що
це сучасна річка Кальчик або її притока). Серед тогочасного населення
Приазов’я згадуються бродники, етнічне походження яких досі викликає
дискусії. Можливо це був тюрксько-слов’янський етнос. Після монгольської
навали територія сучасного Приазов’я входила до складу Золотої Орди.
У 1449 році із Золотої Орди виокремилося Кримське ханство (1449-1783
рр.). Через територію Приазов’я пролягав Муравський шлях, по якому кримські
татари та ногайці вчиняли набіги на сучасні українські та російські землі.
У другій половині ХVI ст. на територію Приазов’я перекочували ногайці
та стали васалами кримського хана. Це погіршило становище сучасних
українських та російських земель, адже зросла кількість набігів на їхню
територію. У самому Приазов’ї кочувала Джамбуйлуцька орда ногайців.
Українське Приазов’я тісно пов’язане із таким феноменом української
історії як запорізьке козацтво. Власне саме козаки першими порушили
монополію кочовиків на дану територію та почали землеробське освоєння краю.
Частина Приазов’я входила до Кальміуської паланки Війська Запорізького
Низового.

11

У 1746 році царським указом було проведене розмежування між землями
Війська Запорізького Низового та Війська Донського по річці Кальміус на
користь донців. З того часу й до ліквідації Запорізької Січі межа між Військом
Запорізьким та Військом Донським пролягала по річці Кальміус – від сучасної
Макіївки до Маріуполя Донецької області.
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Значний внесок у вивчення заселення Приазов’я, Донеччини та степової
України взагалі зробив український історик В. Пірко. За його даними Домаха
(зараз в межах сучасного Маріуполя) як козацький укріплений пост виник на
місці венеціансько-генуезького форпосту Адомахи з метою забезпечення
потайного водного шляху по маршруту вздовж річок Дніпро-Самара-ВовчаКальміус і далі в Азовське та Чорне море.
Подальша доля Приазов’я пов’язана із ліквідацією Запорізької Січі (1775
рік) та Кримського ханства (1783 рік). Після цих подій розпочалася активна
колонізація земель регіону Російською імперією.
У Російській імперії українське Приазов’я існувало в межах Таврійської
та Катеринославської губерній та частково (сучасний Новоазовський район) – у
межах Області Війська Донського.
У 1778 році до Приазов’я було переселено кримських християн (греків,
вірмен, грузин та молдован). З цього року починається відлік існування грецької
діаспори на території Приазов’я та встановлена офіційна дата заснування міста
Маріуполя.
У 1861 році з румунської частини Бессарабії до Таврійської губернії, а
саме на територію сучасного Бердянського, Приморського та Приазовського
районів Запорізької області переселилися болгари, щоб замінити ногайців, які
покинули цей край.
Етнічний склад українського Приазов’я та його зміну розглянемо за
даними трьох переписів: першого всезагального перепису населення Російської
імперії 1897 року (визначав етнічну належність за мовною ознакою), першого
перепису в СРСР 1926 року та Першого Всеукраїнського перепису населення
2001 року.
Адміністративна
одиниця

Національність

українці греки росіяни німці болгари євреї татари
Перепис населення Російської імперії 1897 року
Маріупольський
46,13%
19,01%
14,05%
повіт
Бердянський
58,8%
18,1%
10,4%
повіт
Мелітопольський
54,9%
32,8%
5,2%
повіт
Таганрозька
61,7%
31,7%
4,58%
округа Області
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Війська
Донського
Маріуполь
Бердянськ
Мелітополь
Маріупольська
округа
Мелітопольська
округа
Таганрозька
округа
Маріуполь
Бердянськ
Мелітополь
Тельманівський
район
Новоазовський
район
Володарський
район
Першотравневий
район
Маріуполь
Бердянськ
Мелітополь
Мелітопольський
район
Бердянський
район
Приморський
район
Приазовський
район
Якимівський
район
Генічеський
район

63,22%
15,14%
66%
15,5%
42,8%
40,1%
Перепис населення СРСР 1926 року
54,47%
18,73%

10,04%
10,5%
8,8%
15,46%

57,8%

25,1%

6,8%

71,7%

22,0%

3,2%

35,3%
32,9%
63,4%
21,9%
38,6%
33,9%
Перепис населення в Україні 2001 року
57,8%
20,8%

17,7%
8,1%
20,5%
17,5%

67,2%

29,5%

1,0%

52,9%

24,2%

20,0%

50,27%

26,89%

20,07%

48,68%
56,4%
55,1%
62,8%

44,41%
37,38%
38,9%
31,2%

4,29%
3,39%
1,8%
0,9%

75,9%

14,7%

7,3%

52,5%

23,4%

22,2%

55,9%

26,6%

12,5%

61,6%

31,6%

1,6%

65,0%

23,4%

9,0%
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Взагалі етнічна історія Приазов’я є досить цікавою. Вона у чомусь
подібна до історії сусіднього Причорномор’я. На відміну від Донбасу, де
відбувалася промислова колонізація, у Приазов’ї мала місце аграрна
колонізація. Цим пояснюється компактність розселення у Приазов’ї українців,
росіян болгар, греків.
На території Приазов’я жили й ногайці – останній кочовий народ в історії
регіону. Його доля є малодослідженою в історії й деякою мірою нагадує долю
американських індіанців.
Отже, українське Приазов’я як історично-географічний регіон
простягається у межах півдня Донецької та Запорізької областей та
Генічеського району Херсонської області. В усіх районах та трьох великих
містах за етнічним складом переважає український етнос. Друге місце
практично всюди займає російський етнос. Виключенням є Приморський район,
де другий за чисельністю етнос – болгари. Крім того, саме у Приазов’ї проживає
більшість українських греків.
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ІІІ. РЕГІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
Перше дослідницьке завдання формулювалося таким чином, аби
з’ясувати, наскільки в обраних містах та районах України є поширеною
регіональна ідентичність за маркером «Приазов’я»? Адміністративні кордони
областей, як відомо, визначалися в УССР (УРСР) довільно в ході чисельних
адміністративних реформ 1920-1930 рр. Це, безумовно, з часом впливало на
формування свідомості мешканців в аспекті територіальної ідентичності, проте,
як ми з’ясували в історико-географічній розвідці, є підстави вважати, що регіон
Приазов’я існує не тільки в головах географів та краєзнавців. То що про це
думають пересічні громадяни південних районів України?
Як ми бачимо з даних у таблиці 1, 27,1% респондентів ідентифікують своє
місце проживання з маркером «Приазов’я» у ситуації вільного вибору поміж
кількома запропонованими варіантами (у т.ч. в списку присутня провокативна
«Новоросія»). «Приазов’я» в підсумку зайняло третю позицію у списку. Отже,
ідентичність існує, але вона не є доволі поширеною. Важливим, очевидно,
результатом є те, що майже 14% від числа опитаних не зробили жодного
вибору, отже, їх свідомість фактично не оперує категоріями регіональної
історичної або географічної ідентичності. Очевидно, регіональна (як і
національна) свідомість є ознакою певного рівня розвитку особистості, і не
кожна пересічна людина автоматично ідентифікує себе з регіоном.
Табл.1.
Розподіл відповідей на питання:
«До якого регіону Ви відносити місто (селище, село), де зараз мешкаєте?»
(Можна було зробити кілька відміток)
Ранг за
Регіон
Процент відповідей
процентною
часткою
І
Південь України
39,6%
ІІ
Донеччина
30,3%
ІІІ
Приазов’я
27,1%
ІV
Лівобережжя
6,9%
V
Новоросія
4,9%
Не змогли ідентифікувати регіон
13,8%

Поширеність визначення «Приазов’я», очевидно, є неоднорідною.
Найбільше вона присутня у жителів Маріуполя (41,2%). Вона там конкурує з
адміністративною ідентичністю – Донеччина (49,2%). Найменший відсоток
(13,6%) вибору бренду «Приазов’я» зафіксовано у Генічеську (в місті опитано
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згідно вибірки 88 осіб). До речі, жодний з опитаних у Генічеську не обрав
позицію «Донеччина», що засвідчує не випадковість суджень.
Пряме запитання (у ситуації певного психологічного тиску) дає трохи
інші результати (див. табл. 2). З відповідей виходить так, що майже 2/3
опитаних так чи інакше вважають себе мешканцями Приазов’я. Власне,
регіональні ідентичності, як правило, задаються за різними вісями координат,
отже, «Південь України» або «Донеччина» можуть «мирно співіснувати» у
свідомості людей з визначенням їх регіону як «Приазов’я». Отже, на пряме
запитання, що містить нібито підказку, багато громадян погоджуються з
визначенням їх регіону як Приазов’я.
Табл.2.

Так

30,9%

Розподіли відповідей на питання:
Чи вважаєте Ви себе особисто мешканцем Приазов’я?
Скоріше «так»,
Важко
Скоріше «ні»,
ніж «ні»
відповісти
ніж «так»

32,7%

18,7%

9,2%

Ні

8,5%

Регіональна, місцева ідентичність задаються у т.ч. і через референтні
групи, знання історії та видатних особистостей, яких люди звикають вважати
«своїми». Респондентам був запропонований тест на упізнання з певного кола
відомих діячів, що мали стосунок до Приазов’я. У список навмисно внесені
постаті, які репрезентують інші регіони країни. В цілому тест «спрацював»,
помилкових виборів не багато; 9,3% респондентів чесно «зізналися» у своїй
некомпетентності, а серед ідентифікованих постатей картина вимальовується
наступним чином (див. табл.3;4).

1

2
3
4
5

Табл. 3.
Вибірка з повного списку тесту (табл.4) імен, що репрезентують Приазов’я
Прізвище, ім’я
Чим уславився
% упізнання
Бойко Володимир (1938 - генеральний директор Маріупольського
67,0
2015)
металургійного комбінату ім. Ілліча,
український політик, уродженець м.
Маріуполь
Мазай Макар (1910-1941) сталевар Маріупольського
21,4
металургійного комбінату ім. Ілліча
Куїнджі Архип (1842-1910) відомий
художник
грецького
20,8
походження, уродженець м. Маріуполь
19,7
Ольшанський Костянтин старший лейтенант морської піхоти,
(1915-1944)
визволяв Маріуполь та Приазов’я від
нацистів.
Махно Нестор (1888-1934) український політичний та військовий
6,8
діяч, лідер анархістів, організатор
селянського повстанського руху на півдні
17

6

7
8

України у 1918-1921 рр.
Осипенко Полина (1907- радянська льотчиця, одна з перших жінок
1939)
отримала звання Герой Радянського
Союзу, уродженка села Новоспасівка
(зараз - Осипенко) Бердянського району
Сєдов Георгій (1877-1914) Дослідник Арктики, уродженець хутору
Крива Коса (зараз - селище Сєдово
Новоазовського району)
Донцов Дмитро (1883- український публіцист та політичний
1973)
діяч, засновник теорії інтегрального
націоналізму, уродженець м. Мелітополь

2,5

1,8

0,5

Як ми бачимо з результатів опитування, популярність того чи іншого
діяча залежить, скоріше, не від реального місця в українській історії, а від
пропаганди й «розкрученості» прізвища. Постать Донцова практично не відома
– 0,5% вибору – на рівні випадковості. На Півдні та Сході українське
просвітництво за роки незалежності фактично не мало шансів компенсувати
наслідки радянської пропаганди, тим більше, що вона мала друге видання за
часів володарювання регіоналів. На сьогодні навряд чи існує постать, яка б мала
шанси ідеологічно поєднати простір Приазов’я.
Табл.4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Розподіли відповідей на питання
«Кого з цього списку Ви б віднесли до видатних діячів, історичних постатей регіону,
де мешкаєте?» (Кількість відміток не обмежена)
Видатні особи
Валідний відсоток
Яворницький Дмитро – історик
0,0
Рєпін Ілля – живописець
0,9
Ольшанський Костянтин – старший лейтенант морської піхоти
19,7
Мазай Макар – сталевар
21,4
Олійник Степан – поет
1,8
Сєдов Георгій – дослідник Арктики
1,8
Махно Нестор – повстанський командир
6,8
Куїнджі Архип – живописець
20,8
Білозір Катерина – народний митець
0,9
Осипенко Полина – льотчиця
2,5
Симиренко Володимир – селекціонер
1,2
Донцов Дмитро – теоретик українського націоналізму
0,5
Бойко Володимир – генеральний директор
67,0
Важко визначитись
9,3
Прим.: Правильні відповіді залиті сірим
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Респондентам було запропоновано подумати над питанням доцільності
гіпотетичного об’єднання кількох міст та районів у Приазовський округ. Дані
наведено у табл. 5.
Табл.5.
Розподіли відповідей на питання:
«Існує думка, що землі історичного регіону Приазов’я (від Маріуполя до Генічеська,
включно з Мелітополем та Бердянськом) можна було б об’єднати в адміністративний
округ чи область під час адміністративної реформи. Як Ви ставитися до цього»?
Позитивно
Скоріше
Важко
Скоріше
Негативно
позитивно, ніж
відповісти
негативно, ніж
негативно
позитивно

17,8%

43,6%

21,8%

11,2%

5,6%

В цілому переважають позитивні відповіді фактично на рівні показників
прямого запитання щодо ідентифікації особи з Приазов’ям, тобто таке
поєднання земель (від Маріуполя до Генічеська) під брендом Приазов’я
припускають більш ніж 61% опитаних.
Нарешті, було запитано у мешканців Приазов’я щодо їх ставлення до
новітньої ініціативи щодо виходу Маріуполя з Донецької області, яка
народилася під час військових дій. Треба зазначити, стосунки громади
Маріуполя з Донецьком складалися не просто, скоріше, їх можна визначити як
конкурентні. Донецька і Луганські області фактично розпалися, і на часі, дійсно,
обговорити можливі варіанти адміністративних кордонів за умови, що лінія
розмежування поміж ЗСУ та російсько-терористичними військами збережеться
надовго. Отже, в структуру інтерв’ю було включено відповідне питання (див.
табл. 6). Отримані дані показують, що більшість респондентів ставиться до
новації з обережністю, а крайні позиції (або цілковита підтримка, або
категоричне несприйняття) – це 1/3 опитаних. Треба зазначити, що після хвиль
сепаратизму населення ставиться з підозрою до подібних новацій, бо як би це не
обернулося новими ускладненнями.
Табл. 6.
Розподіли відповідей на питання:
«В Маріуполі виникла громадська ініціатива щодо виходу міста зі складу Донецької
області під час адміністративної реформи, яка на часі в Україні. Як Ви ставитися до
подібної ідеї»?
Цілком підтримую
Таке можливо, але
Сумніваюся у
Категорично проти
треба усе ретельно
доцільності
продумати

18,1

45,7

20,5

15,1
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Безумовно, більш цікаво за загальні дані, подивитися на відповіді
респондентів, опитаних у Маріуполі, де і народилася ініціатива (див. табл. 7).
Тут ми бачимо більший відсоток (+10,2%) активних прихильників ідеї
виокремлення міста зі складу Донецької області. Власне противників ініціативи
– менша частка (на загал – 35,6%). Що це може означати з практичної точки
зору? Ініціатива, за умов її перетворення на політичне гасло, може принести
дивіденди ініціаторам, а в перспективі цю ідею потрібно серйозно вивчити, бо,
на наше переконання, Донецька та Луганська області у старих форматах
існувати не будуть.
Табл. 7.
Розподіл відповідей мешканців Маріуполя (всього опитано 652 особи)
Валідний відсоток
Цілком підтримую
28,3
Таке можливо, але треба усе ретельно продумати
41,0
Сумніваюся у доцільності
21,2
Категорично проти
9,5

Отже, регіональна ідентичність «Приазов’я» у колективній свідомості
мешканців відповідних районів має наступне поширення: близько 30%
респондентів є носіями відповідної ідентичності, хоча вона не є виключною та,
можливо, домінуючою; 18% опитаних є доволі палкими та свідомими
прихильниками бренда «Приазов’я», вони згодні об’єднати відповідні землі в
адміністративну структуру – чи то область, чи округ – з такою ж назвою.
Цікаво, що така ж за обсягом частка мешканців – налаштована проти, ці людини
не згодні приймати відповідну ідентичність та скептично ставляться до бренду.
Проте 2/3 – демонструють певну гнучкість: ідентичність за маркером
«Приазов’я» у них не викликає ніяких негативних почуттів, і вони не проти за
певних обставин навіть погодитися на адміністративне об’єднання. Питання в
тому, чи комусь з політиків чи партіям буде потрібно розігрувати карту
Приазов’я? Очевидно, популярність бренду «Приазов’я» спадає у просуванні
від Маріуполя до Генічеська. Можливо, деяка частина Маріуполя активно
культивує ідентичність Приазов’я як альтернативу Донецької ідентичності,
позитивний сенс якої було підірвано відомими подіями. Окремо варто сказати
про просвітницьку та культурницьку роботу в регіоні. Свого часу більшовики
витратили багато ресурсів не те, аби переконати населення у донецькій
ідентичності, коли створювалися з нічев’я Луганська і Донецька області. І в
радянський, і у «біло-блакитний» періоди генерувалися потужні міфи, аби у
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свідомості мешканців об єднати ці області та декларувати наявність окремого
«донбаського народу», не схожого на українців. Думається, що актуальним
завданням у прикордонних областях є поширення українських культурних та
історичних цінностей.
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IV. ПИТАННЯ ВІЙНИ І МИРУ
Наріжним камінцем сучасної колективної свідомості є питання війни та
миру. Вони і поділяють населення на різні табори, і консолідують українську
спільноту. Абсолютна більшість респондентів (близько 80%), як ми бачимо з
розподілу відповідей (табл. 8), більш-менш уважно стежать за перебігом подій
на театрі воєнних дій.
Табл. 8.
Розподіли відповідей на питання:
Чи слідкуєте Ви за новинами із зони АТО та військовими діями на сході України?
Так, безумовно
Скоріше так, ніж ні
Скоріше ні, ніж так
Ні, однозначно

43,2%

36,8%

17,5%

2,2%

Мешканцям Півдня було запропоновано скласти певний тест, який мав би
засвідчити глибину розуміння того, що відбувається на Донбасі, а з іншого боку
– впливи російської пропаганди на колективну свідомість, у т.ч.
пропагандистських тез власної «п’ятої колони» (агітація, яку ведуть комуністи,
колишні регіонали, «опозиційний блок»). Перед респондентами було
розгорнуто набір висловлювань, які містили усі відтінки ідеологічної палітри
(див. табл. 9).
Варто зазначити, що більшість опитаних витримали іспит «громадянина
України», оскільки вибирали ті твердження, що свідчать про їх зрілість та
отримання інформації з українських джерел. Суто російськими тезами
керуються 20-25 відсотків опитаних. Варто також підкреслити, що у свідомості
багатьох респондентів панує справжній хаос. Особливо люди похилого віку та
малоосвічені респонденти, очевидно, черпають інформацію буквально «на
вулиці», користуються чутками, переказують міфи тощо. В умовах
психологічної війни це не є дивом, оскільки ворожі пропагандистські центри
умисне створюють ситуацію інформаційного хаосу та когнітивного дисбалансу.
Основною пропагандистською тезою Кремля від початку подій і до
сьогодні є твердження про наявність в Україні громадянської війни, і ми
бачимо, що на це вказують 14,5% опитаних. Додатковими тезами є те, що «на
Донбасі Росія вимушена протистояти НАТО» (18,6%), і що «Луганськ і Донецьк
борються за незалежність від України» (28,2%).
Російська пропаганда старанно затьмарює той факт, що Росія здійснила
акт агресії, веде неоголошену війну; проте більшість опитаних обирає
відповідні позиції, і це засвідчує певну громадянську зрілість. Також доволі
поширеними в регіоні є думки, які нав’язуються внутрішньою проросійською
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опозицією: «ситуація, коли війна вигідна тим, хто на ній збагачується» (32,5%),
навіть, така екзотична думка, що «на Сході – американо-українська війна»
(5,3%). На нашу думку, орієнтовно до 50% респондентів, мають чітке уявлення
про війну, що співпадає з офіційною точкою зору та реальним станом речей.
Інші 50% – у свою чергу також діляться навпіл: частина ретранслює думки з
екранів телевізорів, налаштованих на російські канали, частина має хаотичні та
нестійкі уявлення, що суміщають як правдиві, так і хибні думки.
Табл.9.

Ранг
І
ІІ

ІІІ
ІV
V
VІ

Розподіли відповідей на питання:
«Що, на Вашу думку, відбувається на Донбасі?» (не більше трьох виборів).
Варіант відповідей
Процентна частка
Відбиття Україною російської військової навали
40,5
Ситуація, коли війна вигідна тим, хто на ній
32,5
збагачується
Антитерористична операція
32,3
Російсько-українська війна
32,1
Боротьба Луганська і Донецька за незалежність від
28,2
України
Боротьба НАТО (США) та Росії
18,6
Громадянська війна
14,5
Американо-українська війна
5,3
Прим. Проаранжовано в послідовності зниження процентної частки відповідей.

За нашою гіпотезою молодь – це більш проукраїнська та поінформована
група; більш того, сучасна молодь незалежна від телебачення: вона або взагалі
не цікавиться політичними подіями, або черпає інформацію з мережі Інтернет.
В таблиці ми вибрали думки молодих людей щодо воєнних подій (до 29 років) і
протилежної вікової групи (понад 60). На загал в ці підмасиви за кількістю
потрапляє майже 2/3 усіх опитаних. Відразу впадає в око, що молоді люди
суттєво менше вірять у Кремлівську пропаганду (позначено сірим відтінком).
Значно вища доля тих молодих людей, які вказують, що на Донбасі відбувається
збройне відбиття російської навали (+24% порівняно з «ветеранами»). Така
різниця поміж віковими групами є очікуваним результатом, вона помітна в
будь-яких світоглядних питаннях. Молодь є головним соціальним активом
України, це люди які не тільки більш грамотні та ерудовані порівняно з
батьками, але головне те, що вони виросли в незалежній Україні.
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Табл. 10.
Що, на Вашу думку, відбувається на Донбасі?
(Порівняння відповідей представників полярних вікових груп)
Варіанти
молодь
респонденти
відповіді
понад 60 років
Боротьба НАТО (США) та Росії
15,3
30,6
Російсько-українська війна
18,6
27,3
Громадянська війна
12,9
24,6
Американо-українська війна
0,2
12,1
Антитерористична операція
35,2
32,9
Боротьба Луганську і Донецьку за незалежність від України
19,2
32,6
Відбиття Україною російської військової навали.
45,2
21,2
Ситуація, коли війна вигідна тим, хто на ній збагачується
35,4
28,1
Важко відповісти
4,4
0,2

Також ми перевірили гіпотезу щодо більш низького рівня суспільнополітичної свідомості жителів села. Дійсно, як свідчать дані табл. 11 в селах
існує певний зсув у бік телеінформації; також майже на 5% більше тих, хто
взагалі не зміг висловитися стосовно подій. Якщо прийняти до уваги
статистично значущі розбіжності, то ми бачимо, що в селі трохи вищий процент
тих, хто визначає події як антитерористичну операцію (офіційна версія події), і
відповідно менше респондентів, що вказали на відкриту війну Росії проти
України.
Табл. 11

«Що, на Вашу думку, відбувається на Донбасі?»
(вибірка місто / село)
Місто
(у %)
Боротьба НАТО (США) та Росії
Російсько-українська війна
Громадянська війна
Американо-українська війна
Антитерористична операція
Боротьба Луганську і Донецьку за
незалежність від України
Відбиття
Україною
російської
військової навали.
Ситуація, коли війна вигідна тим, хто
на ній збагачується
Важко відповісти

Село
(у %)

Процентна
різниця

18,9
33,7
14,9
5,5
31,3
28,8

16,8
24,2
12,3
4,1
38,1
25,0

+2,1%
+9,5%
+2,6%
+1,4%
-6,8%
+3,8%

41,8

33,6

+8,2%

32,1

34,8

-2,7%

1,3

6,1

-4,8%
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Принциповими питаннями є ставлення населення до тих, кого називають
«сепаратисти» та до російської ідеї «Новоросії». Для фіксації ставлення до
«сепаратистів» було застосовано шкалу Богардуса (див. табл. 12). Вона побіжно
доводить ідеологічну структуру колективної свідомості, яка зафіксована у
відповідях на попереднє питання. Половина опитаних висловлюється
радикально – вони не хочуть аби «сепаратисти» перебували в країні, інші згодні
миритися, витримуючи певну дистанцію. Приблизно 20-25% опитаних це ті, хто
припускає пряме спілкування у тій чи іншій формі.
Табл. 12.
Розподіли відповідей на питання:
«В якій якості Ви готові прийняти людину, яку називають «сепаратист»?
Умовні дистанції
Процент відповідей
Числові доповнення
Як члена сім’ї
5,1
1
Як друга, сусіда
14,4
2
Як співробітника
3,2
3
Як жителя мікрорайону
5,1
4
Як жителя міста (села)
13,2
5
Як громадянина України
7,4
6
Не хотів би, аби «сепаратисти» були
7
51,6
в країні
Індекс дистанції
5,351

Трохи більше половини опитаних, як це видно з таблиці 13, абсолютно
негативно налаштовані по відношенню до ідеї «Новоросії»; в цілому індекс
негативних оцінок складає майже 66 процентні пункти супроти 15% –
показника сприйняття у тій чи іншій мірі новації Путіна. Різниця двох
показників по всьому масиву опитаних – 51. Співвідношення цих індексів
очікувано коливається в різних етнічних групах. Для порівняння ми обрали три
найбільш представлені в опитування групи: українці (970), росіяни (274), греки
(92). Результати відповідних вибірок містяться у табл. 14. Дійсно, українці
демонструють найвищий ступінь несприйняття ідеї «Новоросії», але важливо
підкреслити – в усіх групах спостерігається однакова тенденція відмежування
більшості опитаних від маніпуляції агресора з ідеєю створення штучного
регіону або квазідержави «Новоросія». Про що це свідчить? Наприклад, це
заперечує тезу про громадянську війну на етнічному ґрунті. В умовах російської
агресії, і не тільки військової, але й інформаційної, громадяни України
російського походження не піддалися спокуси масово перетворитися на
«судетських німців 1938 р.» та стати організованою п’ятою колоною.
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Цікава деталь: населення, яке спостерігало спочатку усі принади
«руського світу», а потім – війну, ставиться до «сепаратистів» та «Новоросії»
більш жорстко. Йдеться про мешканців Маріуполя. Так, 71% респондентів з
цього міста не хочуть, аби «сепаратисти» були в країні, а співвідношення
процентних індексів – 60,2! Це на 9 пунктів вище, ніж пересічно по масиву
опитаних.
Табл. 13.
Розподіли відповідей на питання: Ваше ставлення до ідеї «Новоросії»?
Абсолютно
В цілому
Не маю власної
Можливо, що в
Цілковито
негативне
негативне
думки
цьому є щось
позитивне
позитивне

52,7%

13,1%

19,1%

8,4%

6,6%
Табл. 14.

Ваше ставлення до ідеї «Новоросії»? (за ознакою етнічності опитаних)
Абсолютно В цілому
Не маю
Можливо, Цілковито Співвідношення
негативне
негативне
власної
що в цьому позитивне проц. індексів
думки
є щось
позитивне
українці
росіяни
греки

56,0
54,0
51,1

17,8
5,5
3,3

15,8
12,4
23,9

6,6
13,9
15,2

3,8
13,5
6,5

73,8 / 10,4 = 63,4
59,5 / 27,4 = 32,1
54,4 / 21,7 = 32,7

Суттєвою є різниця в оцінках сепаратизму і ідеї «Новоросії» з боку
полярних вікових груп (див. табл. 15). Погляд на сепаратистів у людей старшої
вікової групи набагато м’якіший від ставлення до них молоді (концентровано це
виражають індекси соціальної дистанції).
Табл. 15.
В якій якості Ви готові прийняти людину, яку називають «сепаратист»?
(полярні вікові групи)
Варіанти
відповіді

Як члена сім’ї.
Як друга, сусіда.
Як співробітника, члена виробничого колективу,
одногрупника
Як жителя мікрорайону (вулиці, кварталу).
Як жителя міста (селища, села).
Як громадянина України.
Не хотів би, аби «сепаратисти» були в країні.
Індекс дистанції

Молодь
(у %)

Респонденти
понад 60 років
(у%)

3,3
12,0
1,3

8,6
23,7
5,2

6,8
8,1
8,1
60,5
5,702

5,9
25,5
3,8
27,2
3,389
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Відповідно й ідею «Новоросії» тепліше сприймають старші люди (див.
табл. 16). Абсолютно негативне ставлення до «Новоросії» серед молоді
демонструє на 28% більша частка, ніж в середовищі «ветеранів». Ми в цьому
вбачаємо також тугу за СРСР, бо, наприклад, кримчани сприйняли повернення
на півострів Росії, як повернення до радянщини. На Півдні України такі
прорадянські настрої є поширеними, Москва і Кремль у свідомості
ностальгуючих залишаються «залізними» символами тієї епохи. Окрім того,
більш ніж третина людей старшої групи не зуміла сформулювати власної думки
з питання «Новоросії», тоді як в колі молодих людей «безідейних» – лише
10,0%.
Табл. 16.
Ваше ставлення до ідеї «Новоросії»? (порівняння полярних вікових груп)
Варіанти
відповіді

Абсолютно негативне
В цілому негативне
Не маю власної думки
Можливо, що в цьому щось є позитивне
Цілковито позитивне

Респонденти
понад 60 років
(у%)

Молодь
(у%)

31,1
13,8
36,5
12,6
5,6

59,2
17,5
10,0
5,0
8,3

Дослідження також ставило на меті вивчити настрої населення з точки
зору тактики виживання або поведінки в умовах воєнних дій. Відповіді на
поставлене питання зібрано у таблицю 17. На загал переважає пасивноочікувальна тактика. Великий відсоток опитаних налаштований на те, аби
перетерпіти лихоліття війни (64,1%). Люди ладні зосереджуватися на сімейних
справах (53,6%). Певна частка осіб обирає тактику самоізоляції, аби не чути
травмуючих психіку новин, наприклад, відмовляється від перегляду теленовин
(8,2%). Проте не менше третини – це ті, хто схильні допомагати війську,
працювати на перемогу. Процент «ескапістів», хто мріє про еміграцію, аби
уникнути війни, порівняно не великий (близько 7%). Керівництво РФ очікує, що
українці не перенесуть труднощі воєнного часу та економічного спаду, в країні
виникнуть стихійні бунти, вона розколеться тощо. Наші соціологічні
спостереження цього не підтверджують, хоча соціально-політична активність
вірогідна, але вона точно не прийме форми відкритого проросійського руху.
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Табл. 17.
Розподіли відповідей на питання: Яку поведінку в умовах, що склалася, Ви вважаєте
правильною? (не більше трьох виборів)
Ранг

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Варіанти відповіді

Жити далі, як і раніше, очікувати на закінчення війни.
Піклуватися про рідних, підтримувати родину.
Допомагати чим можливо війську, бійцям на фронті та у
тилу.
Займатися волонтерськими справами.
Оволодівати військовою справою, готуватися до
можливої мобілізації чи партизанського опору.
Ні про що погане не думати, не дивитися новини по
телебаченню, не переглядати новини в Інтернеті тощо.
Готуватися до еміграції, переїзду в іншу країну.

Валідний відсоток

64,1
53,6
33,0
13,3
10,5
8,2
6,8
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V. ПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТИРИ ТА ПОГЛЯД НА МАЙБУТНЄ
Перед українським суспільством стоять важливі завдання щодо вибору і
моделі внутрішнього устрою, і вектору зовнішньої політики. Треба розуміти, що
політичні розвороти у Києві не завжди прямо корелюються з громадською
думкою наскрізно в Україні. По-перше, суспільство є неоднорідним, по-друге,
інерція в низах є самостійним фактором і треба зважати на еволюційний
розвиток громадської думки, по-третє, у прикордонних областях існує власна
специфіка. Усі ці фактори та обставини мають місце у Приазов’ї. Київ багато
років проголошував багатовекторність у зовнішній політиці, в регіоні панівні
позиції посідали проросійські політичні сили, що залежно від ситуації починали
грати більш-менш відкрито чи приховано роль «п’ятої колони» – ПР, КПУ,
УПЦ (РП). Особливо старше покоління знаходилося під потужним
пропагандистським впливом цих структур. У багатьох сімей телевізійні прилади
і сьогодні налаштовані на російські телеканали. Паралельно в регіоні відбувся
патріотичним підйом з початком воєнних дій проти України, частина населення
активно включилася в різні акції на підтримку суверенітету країни та збройних
сил. Отже, в опитуванні ми очікувано отримали континуум політичних
поглядів, у т.ч. і протилежного спрямування.
Перед респондентами було поставлено питання щодо політичного устрою
України, що є актуальним з двох причин: 1) тиск РФ, аби Верховна Рада
змінювала Конституцію у напрямку федералізації; 2) ініціатива Президента
України відносно децентралізації управління регіонами та посилення ролі
місцевих громад. Отримані результати містяться у табл. 18. Ми бачимо, що ідея
розширення повноважень регіонів користується доволі ґрунтовною підтримкою
(42,8%), проте, звісно, пересічні українці погано розуміють, що конкретно за
цим стоїть. Хоча децентралізація і не суперечить унітарності, але багато
патріотів, що налякані проявами сепаратизму, очевидно, не довіряють новітній
тенденції, вони обирають альтернативу «збереження унітарного устрою»
(23,9%). Майже кожен п’ятий опитаний не зумів чітко висловитися з питання
внутрішньополітичного розвитку країни. Нарешті, мрії сепаратистів (дві останні
позиції у табл. 18) у сумі підтримали 13,7% опитаних.
Цікаво простежити коливання суспільно-політичної думки по різних
соціальних групах. Ми не побачили суттєвих коливань по різних містах та
районах областей, де проходило опитування. Але такі відмінності існують у
вікових та етнічних групах, хоча і не радикальні. В старшій групі помітно
більше тих, хто не зумів визначитися, і це є зрозумілим, бо питання, дійсно,
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складні. Молодь більш активно підтримує унітаризм – загальний процентний
індекс (дві перші позиції в табл. 19) – 71%, в старшій групі – 54,4%. В
етнічному аспекті (табл. 20), як і очікувалося, найбільш високий індекс
унітаризму демонструють етнічні українці (72,4) порівняно з групами «росіяни»
(63,2) та «греки» (57,2). В групі «росіяни» помітно вищою є частка тих, хто
виступає за федералізацію чи конфедерацію (20,4), порівняно з 10,8 у етнічних
українців та 15,4 у греків. Проте, важливим залишається те, що в усіх
соціальних групах зберігаються центральні тенденції до унітаризму. Розкол за
етнічним поділом, на який, можливо, розраховував агресор в Україні не
відбувся. Очевидно, червона лінія пролягає за цивілізаційними ознаками, які
уособлює, з одного боку, «московська система», з іншого – аграрна
проєвропейська християнська київська традиція. Прихильники першої є в
певному процентному співвідношенні в усіх соціальних групах, у т.ч. в
середовищі етнічних українців, але на підконтрольних територіях будь-де вони
помітно програють у чисельному співвідношенні. Останні події в Україні,
очевидно, примусило більшість громадян замислитися, на якому боці від
червоної лінії вони знаходяться. Для багатьох людей, передусім, старшого віку
це не був простий вибір, оскільки залишалися ностальгічні спомини про
Москву, звичка дивитися московські канали, наявність російських родичів
тощо. Розколота колективна свідомість сполучається зі станом когнітивного
дисонансу або повним хаосом у індивідуальній свідомості багатьох українців,
коли старі погляди та істини підриваються реальністю, а нові формуються
повільно та плутано.
Еволюція поглядів відбулася і процес продовжується. Про це свідчать
відповіді респондентів, зібрані у табл. 21. Позитивним є те, що абсолютна
більшість опитаних вказує на те, що еволюція відбувається у проукраїнський
бік, за вектором інтеграції, а не дезінтеграції країни (табл. 22).
Табл. 18.
Розподіли відповідей на питання: Яким Ви бачите майбутній політичний устрій України?
Ранг

Альтернативи політичного устрою України

%

1

Унітарна держава, але регіони мають отримати розширені
повноваження.
Як і раніше – єдина Україна, унітарна держава.
Важко відповісти
Можлива конфедерація на договірних началах регіонів з
центром та з правом виходу суб’єктів зі складу України.
Перехід до федеративного строю

42,8

2
3
4
5

23,9
19,6
7,3
6,4
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Табл. 19.
Яким Ви бачите майбутній політичний устрій України? (за віком)
Варіанти
відповіді

Молодь
(у %)

Респонденти
понад 60 років
(у%)

26,5
44,4

11,8
42,6

5,3
7,0

7,6
9,4

16,8

28,6

Як і раніше – єдина Україна, унітарна держава.
Унітарна держава, але регіони мають отримати розширені
повноваження.
Перехід до федеративного устрою.
Можлива конфедерація на договірних началах регіонів з
центром та з правом виходу суб’єктів зі складу України.
Важко відповісти.

Табл. 20.
Яким Ви бачите майбутній політичний устрій України? (за етнічністю)
Варіанти відповіді

українці

росіяни

греки

Як і раніше – єдина Україна, унітарна держава.
Унітарна держава, але регіони мають отримати розширені
повноваження.
Перехід до федеративного устрою.
Можлива конфедерація на договірних началах регіонів з
центром та з правом виходу суб’єктів зі складу України.

22,7
49,7

34,7
28,5

18,7
38,5

4,6
6,2

10,6
8,8

9,9
5,5

Важко відповісти.

16,7

17,5

27,5

Табл. 21.
Розподіли відповідей на питання: Чи змінилися у Вас за останній рік погляди на майбутнє
Вашого краю у складі України?
Так
Ні
Важко відповісти

38,8

27,1

34,1
Табл. 22.

Якщо «так», то у який бік?
Убік більш тісного єднання з регіонами України

78,8

У зворотній бік

19,9

Тепер поглянемо на зовнішньополітичні орієнтири населення Півдня
України. За даними багатьох загальноукраїнських опитувань вимальовується
картина суттєвого посилення проєвропейських симпатій та послаблення
орієнтації на Росію. Очевидно, цей процес відбувається і у Приазов’ї, проте
начальні «параметри» тут були інші, досі зберігається певна настороженість
щодо Європи. Не виключається і фактор російської антизахідної пропаганди.
Значний відсоток (майже кожен четвертий опитаний) респондентів взагалі
ухилився від прямої відповіді на питання щодо напряму зовнішньої політики
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(див. табл. 23). Очевидно, тут сполучається і не компетентність, і бажання «не
світитися», і хаос у свідомості багатьох людей під тиском воєнних подій та
необхідності переосмислювати старі орієнтири. За зближення з РФ сьогодні вже
виступає порівняно не багато респондентів (16,5%), до речі, приблизна такий
порядок чисел фігурують в усіх розподілах відповідей на питання інтерв’ю з
боку умовно кажучи проросійських фігурантів. В межах статистичної похибки
порівно набирають відповіді – «євроінтеграція» і «рівне віддалення і від Росії, і
від Європи». На наш погляд, це свідчить про те, що еволюція поглядів триває,
близько половини населення – на роздоріжжі, до якого берега вони пристануть
– залежить від розгортання наступних політичних подій та перемоги у війні.
Табл. 23.
Який напрям зовнішньої політики мусить переважати?
Ранг

1
2
3
4

Вектор зовнішньої політики

Євроінтеграція
Рівне віддалення і від Росії, і від Європи
Важко відповісти
Зближення з Росією

%

30,2
29,5
23,8
16,5

Розглянемо відмінності у соціальних групах за тими самими параметрами,
що і вище. Велика різниця (+39,1%) спостерігається у ставленні до
євроінтеграції молоді і представників старшої вікової групи. Те, що в старшій
групі абсолютно домінує вибір на користь «рівновіддалення» говорить лише
про одне: раніше тут абсолютно домінував російський вектор, а зараз –
розгубленість. Ці люди в своїх почуттях, можливо, вже відчалили від одного
берегу умовної річки, але не пристали до іншого. За критерієм етнічності, як і
передбачалося, є помітна різниця у ставленні до Росії та бажанні зближуватися з
цією країною. В середовищі українців русофілів виявилося 11,8%, а в групі
«росіяни» – 32,1%. Цікаво, що про пріоритетну орієнтацію на Росію натискає
лише третина від «українців російського походження» як, очевидно, звучить
повна правильна назва громадян України, які вважають себе «росіянами». Про
що це свідчить? В Україні активно формується політична нація, вона включає
на рівних правах представників титульного і не титульного етносів. Більшість
«українців російського походження» вже не ототожнюють себе з політичною
Росією, вони шукають своє місце в українській спільноті та багато з них
бачать своє майбутнє в Європі.
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Табл. 24.
Який напрям зовнішньої політики мусить переважати? (за віком)
Варіанти
відповіді

Євроінтеграція.
Зближення з Росією.
Рівне віддалення і від Росії, і від Європи.
Важко відповісти

молодь

Респонденти
понад 60 років

48,6
15,3
17,1
18,8

9,5
19,3
42,7
28,5
Табл. 25.

Який напрям зовнішньої політики мусить переважати? (за етнічністю)
Варіанти відповіді

Євроінтеграція.
Зближення з Росією.
Рівне віддалення і від Росії, і від Європи.
Важко відповісти

українці

росіяни

греки

33,4
11,8
29,8
25,1

32,8
32,1
16,8
18,2

17,4
17,4
40,2
25,0
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VI. ДОВІРА ДО ІНСТИТУЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНИХ ГРУП.
САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ.
Почуття довіри й ідентичності є фундаментальними характеристиками
особистості, а відносно колективної свідомості – це важливі характеристики, які
зумовлюють масові форми поведінки. Колективне, тобто суспільне, життя
завжди трималося на довірі хоча б до ближчого кола осіб, але цивілізація
вимагає довіри до державних інституцій, без чого не можна побудувати
ефективну державу. Це є фундаментальною проблемою побудови національної
демократичної держави, бо імперські або окупаційні структури не вимагають
довіри, а радше – страху та упокорення. Для сучасного українського суспільства
характерною рисою є переважаюча недовіра до державних інституцій, цей
феномен фіксувався соціологами багато разів. Наше дослідження зайвий раз
підтверджує цю закономірність, за винятком деяких нових тенденцій.
Для виміру рівнів довіру був сформований список з 14 об’єктів, по
відношенню до яких ступінь довіри / недовіри фіксувався за стандартною
симетричною п’ятибальною шкалою, додатково визначався індекс довіри. Він
розраховувався за допомоги числових доповнень: +1; +0,5; 0; -0,5; -1, отже може
коливатися від +1 до – 1, де +1 – максимальна довіра аудиторії, -1 – повна
відсутність довіри. Дані наведено у табл. 26. Сірий відтінок – умовний «нуль» і
перехід до негативних значень індексу, тобто зі знаком «-» домінує переважання
недовіри над довірою.
Отже, єдина державна інституція, яка має позитивний рівень довіри, це –
армія. Треба зазначити, що історично держави завжди підіймалися
відштовхуючись від збройних сил, на початку історії цивілізації це були
озброєні дружини племінних вождів, що силою об’єднували довкола себе
посполитих. Можливо, новітня українська держава буде рости саме від
збройних сил, що фактично з’явилися, як суто українська інституція, в ході
російсько-української війни.
Табл. 26.
У якій мірі Ви довіряєте…
Об’єкт довіри

1
2
3-4
3-4
5

Членам родини
Волонтерам
Більший частині
сусідів
Армії
Церкві

Безумовно
довіряю

Скоріше
довіряю

Важко
відповісти

Скоріше
не
довіряю

Безумов
но не
довіряю

Індекс

65,5
20,6
23,7

27,1
29,8
25,0

4,8
36,0
29,0

1,4
6,3
12,9

1,2
7,2
9,3

+0,771
+0,252
+0,205

19,2
23,1

28,1
20,4

33,3
24,4

10,3
23,3

9,1
8,8

+0,19
+0,129
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6-7
6-7
8
9-10
9-10
11-12
11-12
13
14

Українським
телеканалам
Інформації в Інтернеті
Міліції
Російським
телеканалам
Місцевим органам
влади
Правосуддю
Центральним органам
влади
Екстрасенсам
Чуткам

13,4

28,7

30,8

12,6

14,5

+0,069

16,3
1,1
3,4

26,4
3,5
19,8

18,4
43,6
22,3

16,7
23,5
16,7

22,3
28,3
37,6

-0,011
-0,115
-0,326

0,7

11,4

28,0

33,5

26,3

-0,366

0,4
0,9

4,5
8,6

37,3
26,7

29,6
32,9

28,3
30,8

-0,415
-0,42

0,7
0,7

6,7
0,9

27,4
11,6

18,9
38,3

46,3
48,6

-0,518
-0,667

Вельми знаменним є факт того, що довіра до військових на сьогодні
перевищує довіру до церкви. Оскільки УПЦ (РП), яка домінує в регіоні, не
виявила патріотизму й ухилилася від обов’язку по захисту держави, багато
вірних перестали довіряти інституції. І на цьому тлі абсолютним рекордсменом
довіри в колі «зовнішніх» для людини чинників є волонтери. Цей рух виріс з
народних мас, на відмінну від церковників волонтери не гребуть гроші до себе,
а віддають матеріальні цінності тим, хто цього потребує; ризикують, жертвують
власним часом. Суспільство має відразу до бандитів, чиновників-захребетників і
перевертнів-правоохоронців, очевидно, іманентно існував запит на моральну
альтернативу, і ось вона з’явилася в обличчі захисників Батьківщини і
небайдужих активних громадян.
Несподівано трохи підріс рівень довіри до «міліції», яка вже встигла за
час проведення дослідження трансформуватися у «поліцію». Хоча у Приазов’ї
реформа тільки но розгортається, але є телевізійна картинка з Києва, Харкова,
Львова, і суспільство відреагувало невеликим авансом. Власне індекс підріс за
рахунок того, що майже 44% опитаних обрали нейтральну позицію. Чи вони
зовсім не поінформовані про роботу правоохоронних органів за місцем
проживання? Думається, що це той самий ефект «човна посередині річки»:
населення в очікуванні реформи та появи перед очима поліцейських з новими
підходами до служби. Цього не можна сказати про інші державні інституції –
правосуддя, центральні й місцеві органи влади, довіра до яких залишається
вкрай низькою.
Українські телеканали порівняно з російським телебаченням мають не
поганий рівень довіри. Ми вважаємо, що Україна не програла інформаційної
війни, як це вважають деякі експерти. Більш слабкі технічні та фінансові позиції
українських медіа компенсуються головним козирем: жертві агресії не потрібно
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брехати та вибудовувати складні інформаційні технології, аби доносити правду
про війну. Також виховує та інформує саме життя: найбільш радикальну
позицію в цьому відношенні займають біженці, які на власні очі бачили
«руський світ», і через агресію втратили рідну хату, роботу на звичний світ. Ось
чому 54,3% опитаних не довіряють російському телебаченню, хоча технічно і
фінансово воно має переваги над українським (не довіра – 27,1%).
Рівні довіри мають виражену кореляцію з позиціями певних соціальних
груп. В табл. представлені індекси довіри соціальних груп, за якими ми ведемо
наш аналіз. В цілому ми отримали прогнозовані розбіжності, але є такі, що варті
обговорення. По-перше, молодь більш толерантно ставиться до церкви
порівняно з людьми старшої вікової групи, що в цілому не відповідає світовому
досвіду. Можливо, вдається в знаки атеїстичне виховання старшої групи? Подруге, молодь майже абсолютно скептично ставиться до російських телеканалів,
а люди старшого віку – набагато з більшою довірою (хоча і тут вона не надто
висока). По-четверте, щодо українських телеканалів, то тут свій скепсис
виявляють «росіяни» порівняно з «українцями». По-п’яте, надзвичайно великий
розрив довіри існує у ставлення етнічних росіян і етнічних українців до армії.
Дійсно, українці російського походження, які тим більше мають численні
зв’язки з Росією по лініях родинних та дружніх зав’язків, потрапили у важке
психологічне становище. Далеко не кожна людина може сказати: «мені
соромно, що я росіянин (росіянка)». Власне, від них цього ніхто не вимагає,
йдеться про моральний вибір. Багато етнічних росіян намагаються сховатися за
фейками такого змісту: «в усьому винна Америка», «це НАТО воює на
Донбасі», «Росія лише захищається» або на «Донбасі немає російських
громадян зі зброєю». На жаль, для багатьох Збройні сили України так і не стали
«своїми».
Табл. 27.
Якою мірю Ви довіряєте…
Об’єкт
довіри

Члени родини
Більша частина сусідів
Церква
Місцеві органи влади
Центральні органи влади
Армія
Міліція
Правосуддя
Волонтери
Російські телеканали

молодь

Респонденти
від 60 років

українці

росіяни

+0,751
+0,118
+0,095
-0,373
-0,374
+0,241
-0,383
-0,393
+0,29
-0,512

+0,707
+0,206
-0,043
-0,335
-0,39
+0,102
-0,256
-0,327
+0,14
-0,047

+0,773
+0,228
+0,152
-0,321
-0,388
+0,278
-0,355
-0,376
+0,298
-0,371

+0,765
+0,104
+0,088
-0,417
-0,503
-0,33
-0,426
-0,476
+0,124
-0,298
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Українські телеканали
Чутки
Інформація в Інтернеті
Екстрасенси

+0,043
-0,760
+0,258
-0,564

+0,048
-0,533
-0,366
-0,344

+0,166
-0,663
-0,013
-0,497

-0,197
-0,7
-0,016
-0,528

Перейдемо до самоідентифікації опитаних. До списку об’єктів були
включені різні варіанти політичних та соціально-територіальних ідентичностей,
що, на нашу думку, мають місце на Півдні. Для розрахунку індексу ідентичності
використано наступні числові доповнення – 3, 2, 1, 0, таким чином 3 –
максимальна самоідентифікація з об’єктом, 0 – відсутність ознаки. В табл. 28
містяться підсумки опитування та розрахункові індекси, за якими проведено
ранжування. Найвищий індекс займає позиція «громадянин України», понад 2/3
респондентів вказують, що вони «в повній мірі» або «в значній» відчувають
себе громадянами України. Це є добрим знаком в умовах гібридної війни, де
агресор від початку обрав тактику руйнації загальнодержавної ідентичності та
нав’язування спотвореного місцевого патріотизму на противагу «великій
Україні». Проте 22,1% – чіткого зв’язку з громадянством країни не відчувають.
Фактично мова іде про ці 15-20 відсотків, які зустрічаються в усіх розподілах
відповідей, як вираження позицій «сепаратистів» або, скажімо, людей далеких
від патріотизму.
Доволі вираженими є різні варіанти місцевих соціально-регіональних
ідентичностей, зважимо на те, що самоідентифікація з Приазов’ям поступається
формально-адміністративній ідентичності та ототожненням з населеним
пунктом.
Табл. 28.
В якій мірі Ви себе відчуваєте…
Ранг

1
2

3-4
3-4
5
6-7
6-7
8

У повній
мірі

Громадянином України
Жителем області
(Донецької, Запорізької
чи Херсонської)
Патріотом України
Патріотом свого міста
(селища, села)
Мешканцем Приазов’я
Європейцем
Громадянином іншої
країни
Громадянином СРСР

У
У значній
невеликій
мірі
мірі

Зовсім не
Важко
відчуваю відповісти

Індекс

37,8

38,8

16,8

5,3

1,4

2,078
1,743

27,5

36,5

18,8

9,3

8,0

19,9

32,4

32,7

10,1

4,9

19,3

30,0

37,3

8,8

4,7

20,0
7,4

22,9
12,0

25,0
26,9

19,9
44,0

12,2
9,7

3,7

10,4

35,3

42,9

7,7

1,308
0,731
0,672

3,7

8,7

20,0

59,5

8,0

0,485

1,572
1,552
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Найнижчий показник - у самоідентифікації респондентів з «громадянином
СРСР». Хоча ця «залишкова» ідентичність спромоглася у сумі зібрала 12,4%
(перші дві колонки). Вона, очевидно, остаточно зникне на Півдні, коли підуть
покоління людей, сформованих за часів СРСР. В умовах гібридної війни ця
примара виявилася певним інструментом або зброєю в руках агресора.
Пропаганда працювала і продовжує вибудовуватися на окупованих територіях
таким чином, що у багатьох мешканців виникає відчуття повернення у «славні
часи». Що стоїть за ідентичністю «громадянин іншої країни» (14,1%) є не
зовсім зрозумілим. Ми не закладали в методику позицію «громадянин РФ», аби
не виникала провокативна ситуація. Можливо, за «іншою країною» стоїть саме
Росія. Паралельно таку ідентичність обирали ті, хто не вважає себе
громадянином України по суті.
Тепер поглянемо на ідентичності з боку різних соціальних груп (див. табл.
29). По-перше, у групі етнічних українців відчутно більше тих, хто позиціонує
себе як громадянина України (порівняно з етнічними руськими). По-друге, в
молодіжному середовищі, очевидно, трендом є патріотизм, а в межах старшої
групи патріотичних почуттів відчутно менше. По-третє, місцеву, регіональну
ідентичність переважно демонструють етнічні українці. Можливо, певна
кількість етнічних росіян продовжують вважати себе «курськими» чи
«воронезькими»? По-четверте, європейська самоідентифікація більше властива
молодим українцям. По-п’яте, у молоді майже відсутня ідентифікація з СРСР, а
у старших – ще помітна.
Табл. 29.
В якій мірі Ви себе відчуваєте…
молодь понад 60 українці росіяни
Громадянином України
2,078
1,94
2,196
1,708
Громадянином іншої країни
0,51
0,74
0,622
0,607
Патріотом України
1,747
1,259
1,795
1,318
Жителем області (Донецької, Запорізької чи Херсонської)
1,709
1,894
1,831
1,320
Мешканцем Приазов’я
1,131
1,174
1,322
1,261
Патріотом свого міста (селища, села)
1,690
1,245
1,595
1,401
Європейцем
1,126
0,398
0,858
0,447
Громадянином СРСР
0,437
0,735
0,22
0,861
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VII. КОНФЛІКТИ
В опитуванні ставилося завдання дослідити громадянські конфлікти, що
мають місце у Приазов’ї. «Обов’язковою» стороною такого конфлікту є
громадськість, певні соціальні групи. Конфлікт може розгортатися як в межах
громадськості (зіткнення груп за інтересами чи світоглядом), так і за віссю
«громадськість – влада». Попередньо на основі вивчення ситуації з різних
інформаційних джерел було розроблено список з 10 варіантів конфліктів
різного соціального профілю та змісту. Респондентам пропонувалося відмітити
(без обмежень) ті конфлікти, які, на їх думку, мають місце за місцем
проживання, тобто в селах та містах Приазов’я. Результати містяться у табл. 30
у порядку зменшення рангів.
Абсолютним лідером серед конфліктів, на думку опитаних, є
протистояння прихильників єдиної України та їх опонентів. Цей конфлікт,
дійсно, гостро стояв у 2014 р., і продовжує існувати в латентній формі й досі.
Він змінив до певної міри характер соціальних стосунків. По-перше, деяка
частина мешканців Півдня і Сходу розірвала або послабила до мінімуму
контакти з представниками протилежної групи. По-друге, люди часто свідомо
уникають розмов про політику та війну, оскільки не впевнені, хто є
співрозмовник та яка його позиція і можлива реакція. Другий за рангом тип
конфліктів – поміж представниками різних політичних партій та рухів частково
продовжує тему першого, хоча і не зводиться до конфлікту «Pro» і «Contra»
України. 3 і 4 «сходинки» належать конфліктам з владою, міліцією, хоча їх
поширеність є доволі обмеженою. Близько 11 відсотків опитаних вважають, що
конфліктів зовсім немає. Конфлікти з військовими, а на сьогодні в Приазов’ї
концентруються підрозділи ЗСУ, а Маріуполь – прифронтове місто, хоча,
очевидно, трапляються, але не поширені (на них вказують лише 7,6%). Інші
типи конфліктів, у т.ч. з участю криміналітету, етно-релігійного змісту, мають
обмежений характер, абсолютна більшість опитаних (біля 95%) їх не відчуває.
Приазов’я завжди відрізнялося присутність різних етнічних груп та конфесій;
мультикультуралізм та толерантність супроводжували їх співіснування.
Наші дані дозволяють зробити стримано-оптимістичний висновок: в
цьому аспекті зберігається соціальний мир. Навіть війна з Росією не підірвала
етно-конфесійний мир, що підтверджує нашу думку: розлом іде за
цивілізаційною (надетнічною) ознакою. І як би не критикували теорію
Хантінгтона, а Україна зіткнулася саме з конфліктом цивілізаційного типу.
Право України на суверенне існування є предметом цього конфлікту, оскільки
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східний сусід заперечує сам факт існування на політичній карті світу України,
бажаючи подовжити «ординські» принципи соціальної організації до наших
західних кордонів. Саме цей конфлікт є провідним, і по різні боки барикади
формально опинилися представники однакових етнічних груп, хоча в своїй масі
позиції етнічних українців і етнічних росіян не тотожні.
Табл. 30.
Розподіли відповідей на питання: «Позначте у списку конфлікти, які, на Вашу думку,
мають місце в селі (місті), де Ви мешкаєте?»
Ранг

Конфлікти

%

1

Поміж прихильниками єдиної України та проросійські
налаштованими громадянами.
Між представниками різних політичних партій та рухів.
Поміж громадянами та представниками місцевої влади.
Поміж населенням та міліцією.
Жодних конфліктів немає.
Поміж військовими та цивільними.
Поміж бізнесменами, мафіозними групами, що конкурують.
Поміж жителями та підприємцями (бізнесменами)
Поміж представниками різних національних (етнічних) груп.
Поміж вірними (кліром) різних релігійних конфесій (церков)

59,1

2
3
4
5
6
7
8-10
8-10
8-10

26,0
16,4
12,0
10,8
7,6
5,8
3,4
2,8
2,1

Подивимося на ситуацію конфліктів очима різних соціальних груп. У
прифронтовому Маріуполі цивілізаційний й політичний конфлікти є більш
вираженими – відповідно 64,2% та 30,9%. Є і певні етнічні відмінності,
наприклад, більша питома вага етнічних росіян вказує на конфлікт поміж
населенням та військовими (14,2% та 5,5% з боку українців). Це узгоджується з
не високим рівнем довіри з боку «руських» до збройних сил, про що мова йшла
вище. Молодь гостріше відчуває конфлікти з владою (20,5% порівняно з 11,9%
в групі понад 60), проте на цивілізаційний і політичний конфлікт вказують
менші частки (50,0%, 19,7% порівняно з 64,9%, 25,0%). Можливо це тому, що
старше покоління більш щільно є присутнім у медійному телевізійному полі,
спостерігає за конфліктними політичними ток-шоу, обговорює політику у
своєму колі, а молодь цим переймається менше.
Дослідження з’ясувало ступінь занурення громадян у конфлікти (див.
табл. 31). Отже, прямих учасників конфліктів, про які йдеться, відносно не
багато – близько 5 відсотків. Майже 22% опитаних стверджують, що вони
особисто спостерігали за конфліктами, а 21 відсоток – має інформацію від
знайомих. Число 5 відсотків збігається з нашими уявленнями про активну
частку громадян, які можуть прийняти участь у відкритих конфліктах, бути в
горнилі подій. Це, мабуть, статистична межа для активного протистояння в
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умовах самоорганізації без адміністративного примусу. Власне активістів
прямої дії ще менше, бо 5%, очевидно, включає і тих, хто приймав в конфліктах
участь у якості «підписантів» та здійснював пасивну підтримку однієї зі сторін.
Табл. 31.
Розподіл відповідей на питання: Чи Ви спостерігали громадянський конфлікт за місцем
проживання протягом останнього року?
Ні
Особисто ні, але маю
Так спостерігав
Брав безпосередньо
інформацію від
участь в конфлікті
знайомих

52,0%

21,1%

21,8%

4,7%

Перед респондентами було поставлено питання щодо потенційних причин
конфліктів у громадах (див. табл. 34). Питання виявилося, з одного боку,
логічним продовженням попереднього, а з іншого – виявило нові аспекти. Як і
очікувалося (з урахуванням даних попереднього питання) на перше рангове
місце потрапила причина світоглядного порядку, це відповідає нашій концепції
цивілізаційного конфлікту. Проте фактично у межах статистичної похибки до
провідного фактору стає дотичною причина соціально-економічного змісту –
низький рівень життя та зростання цін. Ми не бачимо в цьому випадковості.
Коли РФ здійснювала агресію із застосування «м’якої сили» на весні 2014 р., то
чи не найголовніший посил формулювався, як більш високий рівень життя в
Росії. Магічна формула – «пенсії будуть вищими у 2-3 рази» – впливала на
свідомість мас у Криму, на Півдні та Сході, знищуючи раціональність та
критику. Пригадаємо події «холодної війни»: цивілізаційне протистояння Сходу
та Заходу. В Німеччині конфлікт цивілізацій вилився в те, що НДР програла
змагання. Передусім, в соціально-економічній сфері, і зникла з політичної мапи
світу. Отже, соціально-економічний розвиток залишається зворотним боком
світоглядного розлому. Маси, що невдоволені рівнем життя, зубожіле населення
є гарним об’єктом різних технологічних маніпуляцій.
Поглянемо на соціально-економічний аспект більш прискіпливим
поглядом, використовуючи дані опитування. Отже, респонденти давали певну
інформацію стосовно матеріального стану та власної зайнятості. Дані наведено
у таблицях 32;33. Звертає увагу на себе той факт, що тільки 16,4% опитаних
мають на сьогодні постійну роботу. На загал в економічній сфері зайнято 49,5%
опитаних, проте значна частка – за скороченим тижнем, на випадкових роботах,
працюючі пенсіонери. Лише 10,5% можуть про себе сказати, що їх
матеріальний стан вищий за середній або «відмінний». Не варто спокушатися
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великим відсотком (40,1%) тих, хто ідентифікував себе з середнім матеріальним
станом. Це не є показником середнього класу! Психологічно за умов
самоідентифікації люди тяжіють до середньої позиції, логічно вираховуючи, що
є бідолахи, яким «ще гірше». Але навіть за такої методики майже половина
опитаних відносить свій матеріальний стан до більш низького, ніж «середній».
Ось чому, гібридна війна, яка нав’язана українцям, після закінчення прямих
військових дій довгий час буде точитися в економіці.
Табл. 32.
Поганий

Нижчий за
середній

12,8%

36,7%

Матеріальний стан:
Середній

40,1%

Вище
середнього

Відмінний

9,5%

1,0%
Табл. 33.

Характер зайнятості
Ступінь зайнятості
Учень (студент) денної форми
Не працюю, маю пенсію або соціальну допомогу
Працюючий пенсіонер
Маю постійну роботу
Працюю не повний робочий день, тиждень
Маю періодичні або випадкові заробітки
Безробітний, шукаю роботу
Тимчасово не працюю з сімейних обставин

%
11,1
25,3
18,2
16,4
6,2
8,7
8,1
5,9

Повернемося до причин конфліктів. Фактор «недолугої влади», як
причина конфліктів, також залишається доволі помітним (ранги 3-4) у табл. 34.
Безпорадність влади і свавілля правоохоронців, як це свого часу показали події
у Врадіївці влітку 2013 року, є достатньою підставою для конфлікту та масових
заворушень. Ситуацію може врятувати лише радикальна реформа
правоохоронних органів усіх ланок, а не тільки поліцейської ланки. Гострота
проблеми посилюється великою часткою тіньової та кримінальної економік, які
контролює криміналітет. Такі «економіки» породжують свавільних місцевих
баронів, що є альтернативою офіційній владі. Це відіграє роль міни
уповільненої дії.
Потенційно вибухонебезпечним фактором залишається земельне питання.
Землі у сільськогосподарських регіонах є базовою цінністю. Гострі політичні
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події та війна відсунули цей фактор на другий чи третій ряд причин конфліктів,
проте він зберігається, і може актуалізуватися, коли будуть прийняті ті чи інші
правові акти щодо володіння землею або почнеться приватизація. До цього
фактору долучається забруднення природного середовища. Поширення
неконтрольованих звалищ відходів, забруднення водойм та погіршення екології
Азову в перспективі може перерости у загальнонаціональну біду з відповідним
конфліктним потенціалом.
На релігійний фактор, як можливий виток конфліктів, вказує відносно не
великий відсоток опитаних. Проте ситуація на «релігійному фронті» може
загостритися у зв’язку з кризою УПЦ (МП), що зайняла приховану
колабораціоністську позицію, та тенденцією до переходу парафій до Київського
патріархату. Досі це відбувалося на Заході та у Центрі, проте тенденція може
поширюватися далі, і тоді Південь чекають певні потрясіння.
Табл. 34.
Розподіли відповідей на питання: «Що може спровокувати людей на гострий конфлікт
там, де Ви мешкаєте?» (кількість виборів не обмежена).
Ранг

Варіанти відповідей

%

1-2
1-2
3-4

Різні політичні погляди, зіткнення ідеологій.
Низький рівень життя та зростання цін.
Кримінальний тиск (з боку злочинців та організованих груп) і
безпорадність влади.
Свавілля міліції, судів, прокурорів.
Земельне питання, спори довкола володіння землею.
Екологічна ситуація – забруднення землі, водоймищ, криниць,
сміттєві звалища тощо.
Релігійне питання, володіння церковними спорудами.
Не виконання місцевою владою своїх обов’язків.

46,6
43,7
27,0

3-4
5
6-7
6-7
8

25,8
15,3
6,3
4,9
3,5
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VIII. ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ
Кардинальним питанням в розломі цивілізацій є місце та роль
громадянського суспільства. Модель «орди» не припускає такої можливості
апріорі: соціальна організація має нагадувати військову піраміду, де є «владна
вертикаль» і «царева служба», а народ – славить правителів і не втручається у
політику. Революція Гідності ще раз довела: «Україна – не Росія», в
українському суспільстві є громадянський потенціал. Воля може приймати різні
форми: і анархія, і охлократія, і більш-менш цивілізовані недержавні ініціативи
та самодіяльність населення. Дослідження мало відповісти на основне питання:
наскільки є готовим український народ (мешканці Приазов’я) до
самодіяльності?
Перед респондентами поставлено питання, яке мало з’ясувати ставлення
людей до неформальної активності (див. табл. 35). Невелику перевагу отримали
відповіді тих, хто припускає неформальну активність. Проте справа не в
балансі, такі питання не вирішуються більшістю голосів. Ми бачимо доволі
велику групу не байдужих українських громадян (36%), що позитивно
ставляться до самостійного вирішення нагальних питань. Можна очікувати, що
цей показник потенційної активності помітно коливається у соціальних групах.
Суттєві відмінності ми знайшли лише у вікових групах (див. табл. 36). Індекс
позитивного ставлення до неформальної активності в групі до 29 років
переважає на 29,4% порівняно з групою тих, кому за 60! І справа тут не в
фізичних силах, бо питання ставилося в оціночній площині явища, як такого.
«Стара гвардія» формувалася в умовах радянської цивілізації, де ініціатива мала
бути легітимною з огляду на волю начальства. Самодіяльна ініціатива (не
узгоджена з партійними комітетами), як правило, придушувалася. Молодь
демонструє якісно нову філософію, вона сформувалася в умовах відносно
слабкої і корумпованої держави, де чиновники переймаються власним
збагаченням, а не суспільним благом. Ініціативи, як правило, не підтримуються,
але й не придушуються. Українські майдани і волонтерський рух стали
волевиявленням мас, що ніяк не узгоджувалося з державою, хоча до честі
деяких представників сучасної влади, волонтерів стали помічати під час війни, і
навіть запрошувати на роботу у міністерство оборони. Ідеальним варіантом для
українського суспільства було б те, якби пасіонарні настрої молодих людей
виливалися, принаймні, у електоральну активність, бо на вибори за старою
традицією приходять ветерани, а молодь пасує. Це певним чином позначається
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на якості влади, і не у кращий бік. Взагалі, проблема молоді – великий розрив
поміж мисленням та діями…
Табл. 35.
Розподіли відповідей на питання: Чи мають люди самостійно, незалежно від влади,
органів управління діяти для досягнення спільних цілей?
Варіанти відповіді

Ні, це не є правильним
Проявляти активність можна, але треба узгоджувати дії з
державними органами
Важко відповісти
Люди здатні міняти власне життя на краще і без опіки з боку
держави
Держава – це гальмо, люди мусять обов’язково
самоорганізовуватися¸ брати на себе відповідальність, якщо
бажають жити краще
Баланс відповідей

%

12,8
18,6
32,3
16,0
20,1
+4,7% на користь
самодіяльної активності

Табл. 36.
Чи мають люди самостійно, незалежно від влади, органів управління діяти для
досягнення спільних цілей? (за соціальними групами)
Варіанти відповідей

молодь

60…

Ні, це не є правильним.
Проявляти активність можна, але треба узгоджувати дії з
державними органами.
Важко відповісти.
Люди здатні міняти власне життя на краще і без опіки з боку
держави.
Держава – це гальмо, люди мусять обов’язково
самоорганізовуватися¸ брати на себе відповідальність, якщо
бажають жити краще.

14,6
12,0

14,0
25,0

27,3
19,0

31,1
16,0

27,1

13,1

+19,5%

-9,9%

В таблиці 37 відображені форми самодіяльної активності опитаних
впродовж двох останніх років у порядку зменшення процентних часток. Власне,
1/3 опитаних нічим зі списку запропонованих видів активності не займалася. 2/3
– приймали так чи інакше участь у громадських ініціативах або робили щось
самостійно на власний розсуд.
Частіше за інше респондентам доводилося робити якусь пожертву на
користь збройних сил або біженців (34,1%). Інші форми можна поділити на
участь у певних конфліктних чи контраверсійних сценаріях переважно
політичного змісту, і на участь у «мирних» акціях – як от благоустрій територій,
опікування дітей, відновлення пам’ятних споруд, церковні справи. Майже 18%
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стверджують, що приймали участь у волонтерському русі на користь збройних
сил та біженців.
Найбільш цікавою обставиною є те, що «ветерани» на практиці роблять
набагато більше, ніж молоді люди. Отже, з одного боку, молодь критично
ставиться до держави і ніби то готова до неформальної активності, а з іншого –
фактично мало бере участі у суспільних справах, очевидно, переймаючись
особистим життям. 41,3% молодих людей заявили, що не брали участі у жодних
справах зі списку, натомість в колі «ветеранів» таких людей – лише 26,6%. І по
жодній позиції зі списку немає процентної частки молодих людей, яка б
переважала показники «ветеранів». Щоправда, активність «ветеранів» у
політичному руслі дещо під питанням з точки зору того, на чиєму боці вони
виступали у 2014 р.?
Табл. 37.
Розподіли відповідей на питання: «У яких загальних ініціативах, справах, що
започаткували самі громадяни, Ви брали участь за останні два роки?»
(Кількість виборів не обмежена).
Варіанти відповідей

%

34,1

1-2

Давав гроші на пожертву (харчі, одежа) для потреб війська або
переселенців.
Брати участі в громадських справах не доводилося.

3-6

Благоустрій, озеленення територій за місцем проживання

20,2

3-6

Церковні справи

19,4

3-6

Участь у протестних акціях

18,8

3-6

17,8

7

Волонтерська діяльність у зв’язку з АТО, вимушеними
переселенцями.
Політична боротьба під час революції або на виборах.

8

Неформальні акції з різних приводів

10,5

9-10

Праця з дітьми, підлітками, що потребують опіки.

9,9

9-10

Оновлення пам’ятників, меморіалів, історичних об’єктів.

9,3

1-2

32,5

13,5
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Табл. 37
У яких загальних ініціативах, справах, що започаткували самі громадяни, Ви брали
участь за останні два роки? (за віком)
Варіанти відповідей
молодь
понад 60
Благоустрій, озеленення територій за місцем проживання
10,3
28,6
Волонтерська діяльність у зв’язку з АТО, вимушеними
18,1
20,0
переселенцями.
Давав гроші на пожертву (харчі, одежа) для потреб війська
або переселенців.

35,8

36,0

Політична боротьба під час революції або на виборах.
Оновлення пам’ятників, меморіалів, історичних об’єктів.
Праця з дітьми, підлітками, що потребують опіки.
Участь у протестних акціях
Церковні справи
Неформальні акції з різних приводів
Брати участі в громадських справах не доводилося.

8,5
6,1
5,0
13,8
14,2
6,1
41,3

25,0
16,4
18,0
25,0
32,7
17,8
26,6

Окремо було запитано стосовно можливої участі громадян у протестних
акціях (див. табл. 38). Тут (вже очікувано) є третина від загалу тих, хто не хоче
приймати участі в будь-яких масових акціях. Друга третина – люди, які можуть
взяти участь у толерантних і не дуже агресивних акціях, як от – збір підписів,
одноразова участь у публічній акції. Нарешті, є третина більш рішучих
громадян, що можуть, за їх висловлюванням, завзято відстоювати істину чи
власні права. В цю останню третину входять 5 відсотків відчайдух, що, за
їхніми словами, «не виключає силового протистояння та насильницьких дій».
Власне цих 5%, як показали українські події, вже досить аби розхитати
ситуацію і порушити стабільність. Питання в тому, в чиїх інтересах можуть
діяти ці люди? Досвід управління масами показує, що активістів можна
використовувати і в темну, коли учасники масовок не досить добре розуміють
сенс подій та їх наслідки.
Табл. 38.
Розподіли відповідей на питання: До яких форм протестних дій Ви готові, якщо будуть
порушуватися Ваші права, права близьких людей,
виробничого колективу або громади в цілому?
Варіанти відповіді
%
Протести не приносять користі, я в них участі не беру.
14,1
У мене немає сил та часу відволікатися на суспільно18,3
політичну діяльність.
Можу поставити свій підпис під зверненням, заявою тощо.
18,1
Можливо одного разу візьму участь в публічній акції, зборах
14,1
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або мітингу.
Готовий активно брати участь в усіх легальних та законних
акціях.
Готовий до боротьби у будь-який спосіб, аби добитися
справедливості.
Не виключає силового протистояння та насильницьких дій.
Індекс потенційної громадянської активності

16,3
13,3
5,2
3,591

На часі проведення в Україні реформи, яка мусить підняти роль місцевого
самоврядування. Для децентралізації активність громадян стає ще більш
важливим фактором, оскільки на місцях розширюється «вікно можливостей»
для органів управління, отже, у громади з’являється додаткова можливість: у
разі потреби тиснути на депутатів та чиновників. Як і у попередньому розподілі
відповідей, ми бачимо доволі чітко потрійну структуру: підтримує реформу в
цілому 1/3 опитаних, друга третина – в принципі припускає, але хоче
пересвідчитися, що реформа не накоїть лиха, нарешті, остання третина – це
противники або люди, які не мають власної точки зору. Отже, за нашими
даними не можна стверджувати, що реформа в очах жителів Приазов’я є
зрозумілою та безмежно очікуваною. З табл. 39 ми бачимо що голосів «за» –
ніби то більше, проте є значна частина тих, хто не готовий підтримати
однозначно, бо дуже багато залишається не з’ясованих моментів. Є, наприклад,
побоювання, що децентралізація наддасть нового припливу сепаратизмові, або
місцева мафія скористається економічними повноваженнями на користь собі
тощо. Варто з цього приводу вести роз’яснювальну роботу.
Табл. 39.
Розподіли відповідей на питання: «Чи вважаєте Ви правильною адміністративну
реформу, котра передбачає децентралізацію управління та передачу значних
повноважень місцевим органам влади?»
Так, підтримую
В цілому це
Така реформа
Реформа не
Важко
правильно
можлива
потрібна
відповісти

17,9%

14,8

32,8

14,9

19,5
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ІX. МІСЦЕВІ ПРОБЛЕМИ
В опитування було поставлено питання, націлене на з’ясування
першочергових місцевих проблем, які хвилюють мешканців регіону. Результати
представлено у табл. 40 в упорядкованому вигляді за рангами значущості.
Табл. 40.
Розподіли відповідей на питання: «Які питання Ви хотіли б у першу чергу поставити
перед місцевими органами влади» (не більше 5-ти позицій)?
Ранг
проблеми

Варіанти
відповідей

%

1

Поганий стан доріг

76,0

2

Погане медичне обслуговування

65,8

3

Не ефективна діяльність місцевої влади

60,4

4

Поганий стан житлово-комунальної сфери

51,6

5

Проблеми з опаленням у зимовий період

39,0

6

Гостра екологічна ситуація, забруднення довкілля

37,4

7

Вивіз сміття, сміттєві звалища

31,3

8

Розрізненість людей, невміння об’єднатися для

24,8

покращення ситуації
9-10

Проблеми з подачею води та електрики

16,4

9-10

Відсутність дитячих майданчиків, спортивних або

15,9

мистецьких секцій, кружків для дітей

Очевидно, таке питання доцільно вивчати стосовно окремих населених
пунктів чи районів.
Для початку розглянемо проблеми селян і містян. Їх структура майже
аналогічна, за винятком того, що більша частка селян скаржиться на стан доріг
та незадовільну екологічну ситуацію.
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Табл. 41.
Які питання Ви хотіли б у першу чергу поставити перед місцевими органами влади?
(за ознакою село / місто)
Варіанти відповідей

село

місто

Вивіз сміття, сміттєві звалища
Поганий стан доріг
Проблеми з опаленням у зимовий період
Гостра екологічна ситуація, забруднення довкілля
Не ефективна діяльність місцевої влади
Погане медичне обслуговування
Розрізненість людей, невміння об’єднатися для покращення
ситуації

28,8
71,2
41,6
32,1
62,1
70,4
21,8

31,7
76,9
38,5
38,4
60,1
65,0
25,3

Поганий стан житлово-комунальної сфери
Відсутність дитячих майданчиків, спортивних або мистецьких
секцій, кружків для дітей

50,6
14,4

51,8
16,3

Проблеми з подачею води та електрики

16,5

16,3

Проблеми найбільшого міста і регіоні – Маріуполя – певним чином
відрізняються від того, на що скаржаться жителі інших міст (табл. 42).
Очевидно, низка комунальних проблем – вивіз сміття, подача води й електрики,
дитяча інфраструктура – у найбільшому місті Приазов’я вирішуються
продуктивніше порівняно з іншими містами. Жителі Маріуполя більше
скаржаться на стан доріг, якість медичної допомоги, не ефективність влади.
Можливо, вони і більш вимогливі, ніж представники інших міст.
Табл. 42.
Які питання Ви хотіли б у першу чергу поставити перед місцевими органами влади?
Варіанти відповідей

Вивіз сміття, сміттєві звалища
Поганий стан доріг
Проблеми з опаленням у зимовий період
Гостра екологічна ситуація, забруднення
довкілля
Не ефективна діяльність місцевої влади
Погане медичне обслуговування
Розрізненість людей, невміння об’єднатися
для покращення ситуації
Поганий стан житлово-комунальної сфери
Відсутність дитячих майданчиків, спортивних
або мистецьких секцій, кружків для дітей
Проблеми з подачею води та електрики

Маріуполь

Меліт.

Берд.

Геніч.

22,7
81,6
37,2
36,6

44,0
72,4
42,2
41,3

38,5
71,6
40,2
43,2

29,5
71,6
39,8
45,5

68,1
72,4
19,9

55,6
47,1
36,0

56,2
56,2
30,8

67,0
62,5
31,8

50,2
11,4

47,1
18,2

50,9
20,7

44,3
17,0

11,0

21,6

22,2

13,6
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X. ВИСНОВКИ
1. Приазов’я, як доводить історико-географічний аналіз, є специфічним
українським регіоном. Проте його межі не вкладаються в існуючу
адміністративну матрицю, яка суттєво формує колективну свідомість. Масове
опитування, здійснене восени 2015 р. в тих географічних кордонах, які автори
дослідження на основі попереднього аналізу вважають простором Приазов’я,
доводить певний когнітивний дисонанс, існуючий у свідомості мешканців. З
одного боку, без натяків та підказок в списку регіональної ідентичності бренд
«Приазов’я» обирає меншість опитаних (27%), але одночасно вже більшість
(64%) погоджується з тим, що їх можна вважати жителями Приазов’я. Отже, ми
маємо справу з неформальною регіональною ідентичністю, яка в принципі не
відкидається більшістю населення. Також неформальною «столицею» регіону
можна вважати м.Маріуполь, де ширяться настрої за відокремлення від
Донецької області і бренд «Приазов’я» користується максимальною
підтримкою. Теоретично можна поставити, навіть, питання про об’єднання
територій Приазов’я у самостійну адміністративну одиницю: за таку
пропозицію вже сьогодні може проголосувати більшість населення регіону.
2. Колективна свідомість мешканців Приазов’я має риси транзиту та
розколу з принципових питань політики, війни та миру, майбутнього України.
Дослідження доводить, що населення поділяється на кілька макрогруп у
ідеологічному аспекті. Близько половини – це люди, які більш-менш чітко
усвідомлюють сутність воєнних подій, причини війни, роль РФ як агресора. Ця
половина свідомо стоїть на проукраїнських позиціях, і які б питання
світоглядного характеру не ставилися перед респондентами, у підсумку
«перемагає» проукраїнська більшість (визначення агресора, ставлення до
сепаратизму, «Новоросії» тощо). Друга половина демонструє хитання різної
направленості. Цю половину у свою чергу варто подрібнити на дві частини.
Перша – 15-20% – це більш-менш системна проросійська опозиція до
української влади, люди, що в усьому орієнтуються на Росію; друга – особи з
хиткою свідомістю, які або не можуть чітко сформулювати власну позицію,
далекі від політки, або визначаються ситуативно, і можуть бути гарним
об’єктом будь-якої пропаганди. Це, власне, є третиною загалу, в тому числі і
індивіди у «човні посередині річки». На весні 2014 р. вони перебували у полоні
російської пропаганди, можливо, були не проти анексії (як у Криму), але тепер
відбулася трансформація: стара позиція вже розмита під тиском реалій
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«руського світу» та жахіть війни, але і твердими українськими патріотами вони
ще не стали.
3. Більшість населення Приазов’я в ситуації кризи займає пасивноочікувальну позицію, вона налаштована на виживання, зосереджується на
сімейних справах або намагається штучно «відключитися» від негативної та
травмуючої інформації. Поряд з цим існує група, що займає активну
громадянську позицію, третина від загалу готова допомагати бійцям на фронті і
у тилу, що фактично реалізується в різних формах – пожертви, волонтерський
рух тощо. З боку російсько-орієнтованих громадян не варто очікувати на
повторення весни 2014 р., на сьогодні їх опозиція носить латентний характер,
вона може бути вираженою в анонімному вигляді, наприклад, в день
голосування, коли кандидат чи партія підбирається за однією лише ознакою:
«наші або не наші».
4. В політичному тренді переважають «унітаристи» з гаслом – «більше
прав для регіонів». В цілому це співпадає з реформою політичної системи, яку
пропонує Президент України. «Сепаратиські» вимоги на кшталт «федерація»
або «автономія» не мають великої підтримки. Абсолютна більшість
респондентів вказують на те, що їх політичні погляди в останній рік
трансформувалися у напрямку «Єдина Україна». Одночасно європейський
тренд ще не встиг широко поширитися і охопити масову свідомість; в Приазов’ї
популярною є теза про рівновіддаленість і від Росії, і від Європи. Вона власне
ховає те, що ми описали вище – роздвоєність та невизначеність політичної
свідомості в умовах транзиту. Орієнтація на Росію (16,5%) – це вибір саме тієї
спільності, про яку ми згадували, як системної проросійської опозиції.
5. Найвищий рівень довіри в колі суспільних груп та інституцій посідає
відношення населення до волонтерів, на другому місці – довіра до армії. Проте
залишається вкрай низькою довіра до інших (правоохоронних) державних
інституцій, владних структур. Низький рівень довіри – до російського
телебачення, а на цьому тлі більш виграшним виглядає рівень довіри до
українських телеканалів, що на межі «фіфті – фіфті».
6. Абсолютна більшість опитаних впевнено себе ідентифікують з
громадянством України, за виключення того відсотка, що системно орієнтується
на РФ (15-20%). Присутня і «залишкова» ідентичність – «громадянин СРСР»,
проте не у великого за обсягом прошарку (головним чином - це люди похилого
віку.
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7. В структурі конфліктів суттєво відрізняється за поширеністю зіткнення
поміж прихильниками єдиної України та проросійські налаштованими
громадянами. Цей конфлікт можна віднести до цивілізаційного протистояння,
яке поділяє людей навіть не за етнічною ознакою, а за архетипічними
складовими підсвідомості, базовими цінностями та світоглядними орієнтирами.
8. В Україні немає класичного міжетнічного або релігійного конфлікту, як
в багатьох країнах світу, наприклад, як це мало місто в Африці між тутсі та
гуту, на Кавказі між вірменами і азербайджанцями, або в Європі між хорватами
і сербами. Цивілізаційний конфлікт роз’єднує і етнічних українців, і українців з
російським корінням, щоправда в різних пропорціях. Дані опитування повністю
підтверджує цю тезу: більшість українців російського походження займає
цілком патріотичну позицію, хоча в структурі цієї групи є більш чисельною
частка прихильників РФ і відповідно - «федерації», «автономії», а також
кількість тих, хто не довіряє українській армії тощо, якщо порівняти з
політичною структурою етнічних українців.
9. Близько 5% мешканців регіону безпосередньо брали за останні два роки
участь в громадянських конфліктах. Основною причиною більшості конфліктів
є саме зіткнення ідеологій, різні політичні погляди на тлі низького рівня життя.
10. Більша частина опитаних, передусім молодь, схвалює самодільну
активність громадян, аби поліпшити своє становище, захистити країну чи власні
інтереси. Проте молодь суттєво менше приймає участі в реальних суспільних
справах. За останні два роки приблизно третина опитаних не приймала участі в
будь-яких суспільно-корисних справах, а найбільш поширеною практикою
виявився збір коштів на пожертву. Громадянську активність можна умовно
поділити на «мирну» (не конфліктну) і протестну, яка за визначенням несе
елементи конфлікту. Третина громадян, очевидно, ніколи не пристануть до
будь-яких протестів. Ще третина – може вдаватися до обережних дій, а остання
третина – це рішуче налаштовані громадяни. Нарешті, 5% заявляють, що вони
готові до силових дій у разі потреби. В принципі цього обсягу відчайдух досі,
аби почалися масові заворушення та був порушений соціальний мир. В умовах
нестабільності важливим є те, хто і з якою метою використає потенційну
громадянську активність.
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XI. Додатки
Бланк інтерв’ю
Українська Миротворча школа
Социологическая анкета
«Общественное мнение жителей Приазовья»
Дорогие друзья! Нас интересует Ваше мнение по разным актуальным вопросам, которые
волнуют граждан нашей страны в целом, и относительно отдельных проблем, которые, возможно,
возникают в регионе Приазовья.
К Вам обратился наш представитель потому, что Вы по возрасту, полу и месту проживания
соответствуете условиям проведения опроса.
Опрос строго анонимный, подписывать анкету или называть фамилию не нужно, данные
будут использоваться после компьютерной обработки в обобщенном виде.
Если Вы согласны взять участие в опросе, то ответьте искренне на поставленные вопросы.
Итак, начнем с региона, в котором Вы живете.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.К какому региону Вы можете отнести город (поселок, село), где проживаете в настоящий
момент? (можно сделать одну или несколько отметок)
Юг Украины.
Донбасс
Левобережье
Новороссия
Приазовье
Какой еще______________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2.Кого персонально из этого списка можно отнести к известным деятелям региона, где
проживаете в настоящее время?
Яворницкий Дмитрий – историк
Репин Илья – художник
Ольшанский Константин – старший лейтенант морской пехоты
Мазай Макар – сталевар
Олийнык Степан – поэт
Седов Георгий – исследователь Арктики
Махно Нестор – командир повстанцев
Куинджи Архип – художник
Билозир Катерина – народный художник
Осипенко Мария – летчица
Симиренко Владимир – селекционер
Донцов Дмитрий – теоретик украинского национализма
Бойко Владимир – генеральный директор
Затрудняюсь назвать.

1.
2.
3.
4.

3.Вы себя лично считаете жителем Приазовья?
Да
Скорее да, чем нет
Затрудняюсь ответить (никогда раньше об этом не думал)
Скорее нет, чем да
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5. Нет

1.
2.
3.
4.

4.В Мариуполе возникла гражданская инициатива по выходу города из состава Донецкой
области во время административной реформы, которая должна пройти в Украине. Как Вы
относитесь к подобной идее?
Поддерживаю полностью
Такое возможно, но нужно все тщательно взвесить
Сомневаюсь в целесообразности
Категорически против

1.
2.
3.
4.
5.

5.Есть мнение, что земли исторического региона Приазовья (от Мариуполя до Геническа,
включая Мелитополь и Бердянск) можно было бы соединить в административный округ или
область в процессе проведения административной реформы. Ваше отношение к этому
предложению:
Полностью поддерживаю
Такое возможно, но нужно все тщательно продумать
Сомневаюсь в целесообразности
Категорически против
Мне все равно (не имею собственного мнения)
Сегодня, так или иначе, но всех волнует проблема войны и мира. Несколько вопросов,
касающихся этой больной темы.

1.
2.
3.
4.

6.Вы следите за новостями из зоны АТО и военными действиями на востоке Украины?
Да, однозначно.
Скорее да.
Скорее нет.
Нет, однозначно.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.Что, на Ваш взгляд, происходит на Донбассе? (не более трех выборов)
Борьба НАТО (США) и России.
Росийско-украинская война.
Гражданская война.
Американо- украинская война.
Антитеррористическая операция.
Борьба Донецка и Луганска за независимость.
Отражение Украиной российской агрессии.
Ситуация, когда война выгодна для тех, кто на ней обогащается.
Затрудняюсь ответить.
Ваш вариант_________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

8.Какое поведение в сложившихся условиях Вы считаете правильным? (не более трех выборов)
Жить дальше, как и раньше, ждать окончания войны.
Готовиться к эмиграции, переезду в другую страну.
Помогать чем возможно армии, бойцам на фронте и в тылу.
Заниматься волонтерской работой.
Ни о чем плохом не думать, не интересоваться политикой, не смотреть телевизор или новостные
сайты в Интернете.
Овладевать военным делом, готовиться к службе в армии.
Заботиться о близких людях, поддерживать семью.
Что еще?___________________________________________________________________________
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.В каком качестве Вы готовы принять того человека, которого называют «сепаратист»?
Как члена семьи.
Как друга, соседа.
Как члена трудового коллектива, студента вашей группы.
Как жителя микрорайона (улицы, квартала).
Как жителя города (поселка, села).
Как гражданина Украины.
Не хотел бы, чтобы «сепаратисты» были в стране.

1.
2.
3.
4.
5.

Теперь перейдем к политической ситуации и политическому будущему Украины.
10.Ваше отношение к идее «Новороссии»:
Резко отрицательное
В основном негативное
Нейтральное
Возможно, в этом что-то есть положительное
Вполне позитивное

1.
2.
3.
4.
5.

11.Каким Вы видите политическое устройство Украины в будущем?
Как было и раньше – единая Украина, унитарное государство.
Унитарное государство, но регионы получают расширенные полномочия.
Переход к федеративному устройству.
Возможна конфедерация на договорных началах регионов с центром, и с правом выхода субъектов из
состава Украины.
Затрудняюсь ответить.

12. Изменились ли у Вас взгляды на будущее вашего края в составе Украины?
1. Да.
2. Нет.
3. Затрудняюсь ответить.
13. Если «Да», то в каком направлении?
1. В направлении более тесного объединения с другими областями Украины.
2. В обратном направлении.

1.
2.
3.
4.
5.

14. Какое направление внешней политики Украины должно преобладать?
Евроинтеграция.
Сближение с Россией.
Равное удаление и от России, и от Европы.
Затрудняюсь ответить.
Что еще?_________________________________________________________________
В какой степени Вы доверяете…
Объект доверия
Определенно
доверяю
15
Членам семьи
1
16
Большинству соседей
1
17
Церкви
1
18
Местным органам
1
власти
19
Центральным органам
1
власти
20
Армии
1
21
Милиции
1

Скорее
доверяю
2
2
2
2

Затруд.
ответить
3
3
3
3

Скорее не
доверяю
4
4
4
4

Определенно
не доверяю
5
5
5
5

2

3

4

5

2
2

3
3

4
4

5
5
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22
23
24
25
26
27
28

Правосудию
Волонтерам
Российским
телеканалам
Украинским
телеканалам
Слухам
Информации в
Интернете
Экстрасенсам

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

В какой степени Вы себя ощущаете …

29. Гражданином Украины
30. Гражданином другой
страны
31. Патриотом Украины
32. Жителем области
(Донецкой, Запорожской,
Херсонской)
33. Жителем Приазовья
34. Патриотом своего города
(села)
35. Европейцем
36. Гражданином СССР

В полной
мере
1

В значительной
степени
2

В малой
степени
3

Совсем не
ощущаю
4

Затрудняюсь
ответить
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Теперь поговорим о конфликтах в том месте (село, поселок, город), где Вы живете. Речь идет о
конфликтах общественных интересов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

37.Отметьте в списке конфликты, которые, по Вашему мнению, присутствуют в городе (селе,
поселке), где Вы проживаете?
Между представителями различных партий и политических движений.
Между населением и милицией
Между жителями и предпринимателями (владельцами предприятий, производств)
Между сторонниками единой Украины и пророссийски настроенными гражданами.
Между верующими (клиром) разных религиозных общин.
Между военными и гражданскими.
Между конкурирующими бизнесменами или мафиозными группами.
Между представителями разных национальных (этнических) групп населения.
Между гражданами и представителями местных властей.
Какие еще?_________________________________________________________________
Никаких конфликтов нет.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

38.Что может спровоцировать людей там, где Вы живете, на острый конфликт?
Земельный вопрос, споры вокруг владения землею.
Экологическая ситуация – загрязнение земли, водоемов, колодцев, свалки мусора и т.п.
«Беспредел» милиции, судей, прокуроров.
Разные политические взгляды в обществе, столкновение идеологий.
Низкий уровень жизни и рост цен.
Пропаганда, которая ведется из за рубежа?
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7. Давление преступного мира, присутствие организованных преступных групп, криминальные
инциденты.
8. Религиозный вопрос, спор относительно владения церковными сооружениями.
9. Не выполнение местными властями своих обязательств.
10. Что еще?______________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.

39.А Вы лично наблюдали гражданский конфликт по месту жительства (т.е. у себя в городе,
поселке, селе) в течении последнего года?
Нет
Лично нет, но меня информировали о сути конфликта и развитии ситуации близкие люди.
Да, наблюдал.
Да, и принимал участие.
40.Если Вы выбрали вторую, третью или четвертую позиции при ответе на предыдущий
вопрос, опишите вкратце суть конфликта. (Используйте дополнительный листок!)
В каком качестве Вы готовы принять представителя следующих национальных (этнических)
групп…
Как
Как
Как члена
Как жителя
Как
Как
Не
члена
друга,
трудового микрорайона
жителя
гражданина
хочу,
семьи.
соседа коллектива
(улицы,
села
Украины
чтобы
квартала).
(города)
был в
стране
41. Армянина
1
2
3
4
5
6
7
42.Украинца
1
2
3
4
5
6
7
43.Крымского
1
2
3
4
5
6
7
татарина
44.Русского
1
2
3
4
5
6
7
45.Грека
1
2
3
4
5
6
7
46.Поляка
1
2
3
4
5
6
7
47.Болгарина
1
2
3
4
5
6
7
48.Американца
1
2
3
4
5
6
7
49.Еврея
1
2
3
4
5
6
7
50.Китайца
1
2
3
4
5
6
7
51.Цыгана
1
2
3
4
5
6
7
52.Белорусса
1
2
3
4
5
6
7
53.Немца
1
2
3
4
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.

В завершение коснемся темы гражданского общества и активности простых людей
54.Должны ли люди самостоятельно, т.е. независимо от властей, органов управления
действовать для достижения общих целей?
Нет, это не правильно.
Проявлять активность можно, но согласуя действия с государственными органами.
Трудно ответить.
Люди могут изменить свою жизнь к лучшему и без опеки государства.
Государство – это тормоз, и люди должны обязательно самоорганизовываться, брать на себя
ответственность, если хотят жить лучше.

55.В каких общих инициативах, делах, начатых самими гражданами, Вам приходилось
принимать участие за последние два года? (Количество выборов не ограничено).
1. Благоустройство, озеленение территорий по месту жительства
2. Волонтерская деятельность в святи с АТО или вынужденными переселенцами
3. Участие в пожертвование денег, продуктов, одежды для армии или переселенцев
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Политическая борьба
Восстановление памятников, мемориалов
Работа с детьми, подростками, нуждающимися в опеке
Участие в протестных акциях
Церковная деятельность
Неформальные акции по разным поводам
Принимать участие в общественных делах не приходилось
Что еще?________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

56.К каким формам общественного протеста Вы готовы, если будут нарушаться Ваши права,
права близких людей, производственного коллектива, громады в целом? (Одна отметка).
Протесты бесполезны, я не принимаю в них участие.
У меня нет сил, времени отвлекаться на общественную деятельность.
Могу поставить подпись под обращением, заявлением и т.п.
Возможно, приму участь в однократной акции, митинге.
Готов активно участвовать во всех легальных и законных акциях.
Готов к борьбе в любой способ, чтобы добиться справедливости.
Не исключаю силового противостояния и насильственных действий.
Что еще?

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.
2.

57.Считаете ли Вы правильным административную реформу, которая предполагает
децентрализацию управления и передачу больших полномочий местным органам власти?
Да, децентрализация нужна, и я поддерживаю эту реформу.
В целом это правильно, но децентрализация не исключает контроль со стороны центральных органов
власти.
Такая реформа возможна, но ее нужно тщательно продумать, чтобы не навредить государству и
людям.
Не согласен, эта реформа не нужна.
Затрудняюсь ответить.
58.Какие вопросы Вы бы хотели в первую очередь поставить перед местными органами власти?
(Отметьте не более 5-и позиций)
Вывоз мусора, мусорные свалки.
Плохое состояние дорог.
Недостаточное отопление в холодное время года.
Острая экологическая ситуация.
Не эффективная деятельность местных властей.
Плохое медицинское обслуживание.
Разобщенность людей, неумение объединиться для улучшения ситуации.
Плохое состояние жилищно-коммунальной сферы.
Отсутствие детских площадок по месту жительства.
Перебои в подаче воды, электричества.
Что еще_________________________________________________________
59.Ваш пол:
60.Возраст:
61.Образование:
Муж.
1. 16 – 19 лет
1. Начальное, неполное среднее
Жен.
2. 20 – 29 лет
2. Среднее
3. 30 – 39 лет
3. Среднее специальное
4. 40 – 49 лет
4. Неоконченное высшее
5. 50 – 59 лет
5. Высшее
6. 60 и больше
6. Ученая степень

62.Характер занятости?
1. Учащийся (студент) дневной формы обучения.
2. Не работаю, имею пенсию или социальную помощь.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Работающий пенсионер.
Имею постоянную работу.
Работаю не полный рабочий день или не полную неделю.
Имею периодические или временные заработки.
Безработный, ищу работу.
Временно не работаю по семейным обстоятельствам (работу не ищу).
63.Этничность (национальность):
Украинец.
Грек.
Крымский татарин.
Армянин

5.
6.
7.
8.
9.

Немец.
Болгарин.
Русский.
Еврей.
Представитель другой этнической группы.

64.Ваше материальное положение (или Вашей семьи):
Плохое. Приходится во всем себе отказывать, денег «не всегда хватает на хлеб».
Ниже среднего. На питание хватает, но в остальном бывает очень трудно.
Среднее. Хватает на еду и на одежду, но покупать предметы длительного пользования трудно.
Выше среднего. Имеем некоторые сбережения, иногда покупаем предметы длительного пользования.
Отличное. Ни в чем для нас важном себе не отказываем.
65.Место жительства
1.Село (поселок).
2.Город.
66.Вы постоянно проживаете в селе (городе)?
1.Да
2.Нет, проживаю временно

3.Я вынужденный переселенец из зоны АТО

Спасибо за участие в опросе!
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