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Обран� показники: дов�ра до м�сцевих орган�в влади,
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ВСТУП

«Демократичне врядування у Сх�дн�й Україн�» — це п’ятир�чна програма,
що впроваджується Chemonics за п�дтримки USAID � спрямована на
посилення зв’язку � дов�ри м�ж громадянами та їхн�ми урядами у Сх�дн�й
Україн� за допомогою просування належного врядування, прискорення
економ�чного зростання, п�дтримки антикорупц�йної д�яльност� та
посилення �нклюзивної громадянської �дентичност�.

Сп�льно з Центром сталого миру � демократичного розвитку («SeeD»),
програма «Демократичне врядування у Сх�дн�й Україн�» використовує
методолог�ю SCORE, щоб оц�нити соц�альн� тенденц�ї та динам�ку в Україн�.
У цьому буклет� ми б�льш детально розглядаємо показники SCORE, як�
найб�льше стосуються ц�лей та д�яльност� програми.

Інформац�я, подана в буклет�, ґрунтується на двох нац�ональних
опитуваннях за методолог�єю SCORE, проведених в Україн� в дв� хвил� �з
загальною к�льк�стю респондент�в понад 18 000. Анал�з включає в себе
загальноукраїнськ� тенденц�ї, але особлива увага прид�ляється сходу
України, зокрема Донецьк�й та Луганськ�й областям (вс� в�дсотков� дан� в
д�аграмах стосуються Донецької та Луганської областей, якщо не вказано
�нше).

Вс� пропозиц�ї щодо впровадження пол�тик в цьому буклет� ґрунтуються на
результатах SCORE з використанням над�йних методолог�й анал�зу даних
(таких як кластерний анал�з, моделювання тощо).

Дата публ�кац�ї: липень 2019 року
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необов’язково представляють чи в�дображають пол�тики донор�в.
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Якою м�рою Ви дов�ряєте кожному з цих
людей або �нституц�й?

* Інші пов’язані показники:
Дов�ра до нац�ональних
орган�в влади
Надання послуг
Радянська ностальг�я
Пол�тична безпека

М�сцев�й влад�
(мер, м�ська рада

тощо)

М�ському
управл�нню

пол�ц�ї

М�ськ�й
прокуратур�

Середнє
значення
по  кра їн �

3,3

Як підвищити довіру
до місцевої влади?

Покращувати як�сть надання
послуг та �нформувати про
можлив�сть отримати так�
послуги;

П�двищувати громадянський
оптим�зм та заохочувати
культуру громадянської
в�дпов�дальност�;
Розвивати соц�альн� навички
та сп�впрацю в громад�;
Інформувати про досягнення
влади, щоб люди в�дчували,

що чиновникам не все одно.

35% людей у Донецьк�й та Луганськ�й
областях не в�рять, що м�сцева влада
дбає про добробут людей у їхн�й
громад� / м�сцевост�.

Довіра до місцевої
влади

Недов�ра до нац�ональних орган�в
влади вища у пор�внянн� з
недов�рою до м�сцевої влади. 86%

українц�в не дов�ряють
нац�ональним органам влади.

*У цьому розд�л� надан� рекомендац�ї, на як� показники зважати при робот� з показником мон�торингу, оц�нки та
навчання

Дов�ра

Недов�ра

ДОВІРА ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
ВЛАДИ

Донеччина

2,9
Луганщина

3,9



Здоровий рівень довіри до органів влади має поєднуватись із
громадянською відповідальністю

Змінотворці

Пом�рна дов�ра
Висока в�дпов�дальн�сть

Активісти наосліп

Висока дов�ра
Висока в�дпов�дальн�сть

Пасивні громадяни

Пом�рна дов�ра
Пом�рна в�дпов�дальн�сть

Покинуті

Низька дов�ра
Пом�рна в�дпов�дальн�сть

Песимісти

Низька дов�раНизька
в�дпов�дальн�сть

Вз�рець

Їх найпрост�ше мотивувати Їхню увагу здобути
найважче

Бракує критичного
ставлення

Бракує соц�альних навичок

Змінотворці
Активісти наосліп
Пасивні громадяни
Покинуті
Песимісти

Групи громадян у Сх�дн�й Україн�

У Луганськ�й
област� сл�д
пр�оритизувати
кампан�ї,

спрямован� на
подолання сл�пої
дов�ри до влади.

Розподіл груп у суспільстві за областями залежно від їхньої
довіри до інституцій та почуття громадянської
відповідальності.

9% 16% 39%

17%19%

Забезпечення
можливост� брати
участь у сусп�льних
процесах допоможе
багатьом українцям
на сход� стати б�льш
ктивними.
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ДОВІРА ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
ВЛАДИ

Донеччина

2,9
Луганщина

3,9



Реформа децентралізації

Як збільшити підтримку
реформ?

Інші пов’язані показники:

Реформа охорони
здоров’я Середнє

значення
по  кра їн �

4.6

Скептицизм щодо реформ
Дов�ра до влади
По�нформован�сть про
реформи (майбутн�й
показник)
Громадянський оптим�зм

Розбудовувати  культуру
прав  людини  та  соц�альної
толерантност�
П�двищувати
громадянський  оптим�зм
Проводити  кампан�ї ,

спрямован�  на
нетерпим�сть  до  корупц�ї

Реформа децентрал�зац�ї
— одна з реформ �з
найб�льшою п�дтримкою
по вс�й країн�.

Хмельницька та Волинська област�
вир�зняються як найб�льш� прихильники
реформи охорони здоров’я тож можуть
под�литись уроками усп�ху.

Середнє
значення
по  кра їн �

4.9

РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

Донеччина

4,2
Луганщина

3,8

Донеччина

4,7
Луганщина

5,4

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я



Українц� можуть
п�дтримувати
конкретн� пол�тики
чи реформи, але
часто скептично
ставляться до
їхнього
впровадження.

Скептичне ставлення до
реформ Середнє

значення
по  кра їн �

6.8

Ця реформа дуже бажана, � я
повн�стю її п�дтримую

Передача повноважень м�сцевим
органам влади зробить їх б�льш
ефективними � в�дпов�дальними

В�дсутн�сть контролю за рег�ональною /
обласною владою з боку держави призведе до
б�льшої корупц�ї � зневаги до потреб громади

Медична реформа, яка дозволить
пац�єнтам самим вибирати с�мейного
л�каря та запровадить сп�вф�нансування
громадянами деяких медичних послуг.

Ефективна реал�зац�я реформи
децентрал�зац�ї неможлива за
тепер�шн�х обставин

РЕФОРМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

7 з 10 українц�в вважають, що реформи —

це п�ар-ходи, як� виг�дн� лише ел�там.

Згоден/Зг�дна

РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

ПІДТРИМКА РЕФОРМИ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я

Донеччина

4,2
Луганщина

3,8

Донеччина

4,7
Луганщина

5,4
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ГРОМАДЯНСЬКИЙ ОПТИМІЗМ

Віра в те, що наступні покоління житимуть краще.

Інші пов’язані показники:
Безпека людини
В�дчуття
можливост�
впливати на зм�ни
в країн�
Громадянська
в�дпов�дальн�сть

Як підвищити рівень
громадянського оптимізму?
Оптим�зм щодо майбутнього
держави прямо залежить в�д
в�дчуття продовольчої безпеки,

особистої безпеки та можливост�
в�льно висловлювати пол�тичн�
погляди.

2 0 1 6
Середнє
значення
по  кра їн �

5.1

Середнє
значення
по  кра їн �

4.6

2 0 1 8

У Луганськ�й та Донецьк�й областях
понад 50% опитаних вважають, що
попереднє покол�ння жило краще.

Громадянський оптимізм

Підтримка реформ

Прогресивна
проєвропейська орієнтація

Люди, як� з оптим�змом дивляться в
майбутнє України схильн� б�льше
п�дтримувати реформи та
проєвропейський пол�тичний курс країни.

Громадянський оптимізм

SCORE 2018

Донеччина

4,5
Луганщина

3,8



DECEMBER 2016 TRENDSIMPRINTMAGAZINE .COM

В  Україн�  ми  завжди  були  одним  народом,
незважаючи  на  вс�  в�йни,  конфл�кти  та
�сторичн�  суперечност�;

 
Вс�  люди,  що  живуть  в  Україн�,  можуть
бути  українцями  незалежно  в�д  їх
етн�чного  / расового  / походження,
рел�г�ї,  в�д  того,  зв�дки  вони  родом  �  чи
якою  мовою  розмовляють.

Інші пов’язані показники:
Соц�альна
толерантн�сть
М�жгрупова
гармон�я
С�мейна
згуртован�сть
Соц�альн� навички

Що стимулює плюралізм
в Україні?

Високий р�вень емпат�ї,
хорош� соц�альн� навички та
сильн� родинн� зв’язки
сприяють формуванню
плюрал�стичного св�тогляду
українц�в.

Переконання, що всі люди, які називають Україну своїм домом, становлять невід’ємну
частину суспільства, незалежно від їхнього етнічного та культурного походження.

Середнє
значення
по  кра їн �

6.8

8 з 10 українц�в вважають, що:

Зах�дн� област� сл�д
пр�оритизувати, коли
йдеться про заохочення
плюрал�зму.

Плюралістична українська
ідентичність

ПЛЮРАЛІСТИЧНА
УКРАЇНСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ

55% респондент�в �з
Луганської област�
та 29% — з Донецької
област� вважають,

що т�льки етн�чн�
українц� можуть
займати висок�
урядов� посади.

SCORE 2018

Донеччина

7,2
Луганщина

6,6
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Інші пов’язані показники:
П�дзв�тн�сть
орган�в влади
Державн� послуги
Соц�альн� послуги

Важливо пам’ятати
Респонденти, що проживають на
територ�ях з нижчим р�внем
розвитку, пов�домляють про
вищий р�вень задоволення
�нфраструктурою нав�ть п�сля
незначних покращень.

Наск�льки ефективно, на Вашу думку � з досв�ду Вашого
повсякденного життя, надаються так� послуги?

Середнє
значення
по  кра їн �

5.7

Послуги
громадського
транспорту

Комунальн� послуги
(вода, опалення,
утил�зац�я см�ття)

Послуги �з
забезпечення
якост� дор�г

Надання інфраструктурних послуг

НАДАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ
ПОСЛУГ

Неефективно

Ефективно

Донеччина

6,0
Луганщина

5,9
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ПРОЄВРОПЕЙСЬКА
ОРІЄНТАЦІЯ

Середнє
значення
по  кра їн �

4.6

Середнє
значення
по  кра їн �

4.5

Голосування за
приєднання до ЄС

Сприйняття
користі від ЄС

Близько 66% українц�в вважають, що ЄС з кожним
днем стає дедал� б�льш нестаб�льним. Це може
пояснити зниження проєвропейської ор�єнтац�ї.

Проєвропейська орієнтація

 Цей сектор буде в програші, якщо Україна приєднається до ЄС  

Про-

європейська
ор�єнтац�я

Кампан�ї, що
роз’яснюють вигоду
в�д приєднання до
ЄС, повинн�
зосереджуватися
на найб�льш
«червоних» сферах.

2 0 1 6
Середнє
значення
по  кра їн �

5.9

Середнє
значення
по  кра їн �

6.5

2 0 1 8

Голосування за
ЄС на

можливому
референдум�

Сприйняття
корист� в�д

ЄС

П�дтримка
євро�нтеграц�ї

Державн� п�дприємства

Фермери

Приватний б�знес

Роб�тники

Система осв�ти

Донеччина

4,3
Луганщина

5,3
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ПРОЄВРОПЕЙСЬКА
ОРІЄНТАЦІЯ

Як підвищити підтримку проєвропейської орієнтації на Сході?
Проводити �нформац�йн� кампан�ї, що п�дкреслюють зв’язок м�ж
позитивними зм�нами у громадах та урядовими пол�тиками та д�ями;

Інформувати про те, що с�мейн� та громадськ� ц�нност� � є ц�нностями
ЄС;

Прозоре роз’яснення корист� та виклик�в в�д євро�нтеграц�ї для
конкретних сектор�в.

Українц�, як� в�дчувають
ностальг�ю за часами
СРСР, переконан�, що
нин�шн�й влад� все одно,

як живуть прост� люди.

Що впливає на проєвропейську
орієнтацію на Сході?

Досл�дження SCORE

показує, що дов�ру до
українських
�нституц�й п�дриває
рос�йська пропаганда.

П�дриває Стимулює

Радянська ностальгія
Життя було кращим до

розпаду Радянського Союзу

Довіра до інституцій
Дов�ра до центральних та

м�сцевих орган�в влади

Надання послуг

Безпека людини

Ностальгую за
радянським
минулим

Донеччина

4,3
Луганщина

5,3
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NEGATIVE STEREOTYPES

Луганщина Донеччина

Середнє
значення
по  кра їн �

3.1

Середнє
значення
по  кра їн �

3.1

Р�вень  негативних  стереотип�в  (наприклад, сприйняття  як
агресивних  чи обмежених) щодо  р�зних  груп.

Негативні стереотипи про людей зі
Східної України

Негативні стереотипи про
внутрішньо переміщених осіб

Люди на Заход� мають найб�льше негативних
стереотип�в щодо людей з� Сходу. Переважно ц� в�дчуття
виникають через страх втратити економ�чну
стаб�льн�сть та прогресивну ор�єнтац�ю країни.

НЕГАТИВНІ СТЕРЕОТИПИ

Заходи боротьби з�
стереотипами
повинн� бути
спрямован� на р�зн�
групи в сусп�льств�.

Негативні стереотипи про...

Пророс�йськи
налаштованих людей

Рос�ян

Проєвропейськи
налаштованих людей

ВПО

Людей �з Зах�дної України

Людей з� Сх�дної України

Донеччина

5,8
Луганщина

5,5
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NEGATIVE STEREOTYPES

Міжгрупова гармонія
 

Віра в права
людини

Плюралістична
українська

ідентичність

Соціальна
толерантність

Інші пов’язані показники:
В�дкрит�сть до
д�алогу
Соц�альна
близьк�сть
Сусп�льна загроза
М�жгрупове
напруження

Чинники формування міжгрупової гармонії:
Значущий контакт м�ж р�зними групами в Україн� руйнує стереотипи та
призводить до сп�впрац� та гармон�ї;
Покращення особистого добробуту громадян допомагає формувати
м�жгрупов� в�дносини. Часто прийняттю «�ншого» заважають саме особист�
економ�чн� та психолог�чн� труднощ�;
Кампан�ї, спрямован� на п�дтримку прав людини та соц�альну
толерантн�сть, формують у людей в�дкрит�сть та ор�єнтац�ю на сп�впрацю,

а також п�дсилюють етос плюрал�зму.

Чинники формування міжгрупової гармонії

Середнє
значення
по  кра їн �

6.5

Середнє
значення
по  кра їн �

4.9

Середнє
значення
по  кра їн �

6.8

NEGATIVE STEREOTYPESНЕГАТИВНІ СТЕРЕОТИПИ Донеччина

5,8
Луганщина

5,5



www.facebook.com/SeeDinUkraine

www.seedsofpeace.eu

Думки, �деї та коментар�, висловлен� в публ�кац�ї, є виключно в�дпов�дальн�стю
SeeD � необов’язково представляють чи в�дображають пол�тики USAID або
Chemonics. Д�знатися б�льше про SeeD та методолог�ю SCORE можна на сайт�
www.scoreforpeace.org


