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Просимо звернути увагу, що представлені результати відображають громадську 
думку в Україні у ситуації, яка мала місце до визнання Російською Федерацією т.з. 
«народних республік» на Донбасі. 

Упродовж 6-18 лютого 2022 року Центр суспільно-інформаційних технологій 
«Соціальні перспективи» спільно з Інститутом соціології НАН України провели власне 
всеукраїнське опитування громадської думки «Погляд на завершення війни на Донбасі».  

Метод опитування – CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), або особисте 
інтерв'ю (F2F) за допомогою планшетів та смартфонів за місцем проживання респондентів. 
Хід інтерв'ю контролювався комп'ютерною системою, відповіді респондентів одразу 
фіксувалися в єдиній базі даних, що забезпечило паралельний контроль за процесом 
дослідження. 

Вибіркова сукупність: 2000 респондентів віком  18 років і старше у всіх областях 
України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна 
за основними соціально-демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного пункту, 
макрорегіон). 

Статистична похибка вибірки із імовірністю 0,95 не перевищує: ±2,3% для показників, 
близьких до 50%, ±1,9% для показників, близьких до 25%, ±1,3% - для показників, близьких до 
10%, ±1,0% – для показників, близьких до 5%. 
 

І. Оцінка можливостей сторін конфлікту з точки зору громадської думки 
 

Головні висновки 
1) З точки зору громадської думки спостерігається значний електоральний вплив у 

питаннях оцінки можливостей сторін конфлікту щодо завершення військових дій на 
Донбасі. Головною лінію поділу в даному випадку є те, чи підтримує респондент 
одного з т.з. проросійських політиків. 

2) Серед основної групи українського електорату (потенційні виборці В. Зеленського, 
П. Порошенка, Ю. Тимошенко, Д. Разумкова, І. Смешка та В. Гройсмана) переважає 
думка, згідно з якою закінчення війни на Донбасі і повернення Донецьку і Луганську 
під контроль України більшою мірою залежать від рішень російської влади, в країн 
Заходу в цьому питанні є важелі впливу на Росію й вони прикладають лише частину 
можливих зусиль у цьому напрямі. 

3) Серед респондентів, які схиляються до підтримки Ю. Бойко або Є. Мураєва, 
переважає думка, згідно з якою закінчення війни на Донбасі і повернення Донецьку і 
Луганську під контроль України більшою мірою залежать від рішень української 
влади, в країн Заходу в цьому питанні немає важелів впливу на Росію й вони майже 
нічого не роблять у цьому напрямі. 

 



Оскільки безпосередніми сторонами військового конфлікту на Донбасі є Україна та 
Російська Федерація, дуже важливу роль в балансі цього протистояння відіграють країни 
Заходу. З огляду на це, респондентам було задано ряд питань, які розкривають їх розуміння 
ролі Заходу у вирішенні проблеми Донбасу. 

Абсолютна більшість респондентів (52,8%) вважає, що в країн Заходу є важелі впливу, 
які можуть змусити Російську Федерацію до завершення війни на Донбасі. В той же час, частка 
тих, хто дотримується протилежної думки дещо перевищує третину опитаних (34,8%). 

 
На Заході та в Центрі України абсолютна більшість респондентів (близько 58%) 

вважаються, що країни Заходу мають важелі впливу на Росію. Протилежну позицію займає 
близько 30% населення цих регіонів. На Півдні кількість, тих хто вірить в наявність важелів 
впливу (47,4%) майже зрівнюється з кількістю тих, хто дотримується протилежної позиції 
(42,1%). А на Сході відносну більшість формують вже ті, хто не бачить можливостей країн 
Заходу зарадити проблемі Донбасу (47,2% проти 38,4%). 

Вікові характеристики майже не впливають на громадську думку за цим питанням. 
В контексті політичних уподобань утворюються дві групи. Перша включає симпатиків 

В. Зеленського, П. Порошенка, Ю. Тимошенко, Д. Разумкова, І. Смешка та В. Гройсмана. 
Абсолютна більшість у даній групі респондентів (від 56,6% серед виборців Д. Разумкова до 
73,1% серед виборців П. Порошенка) говорять про наявність важелів впливу, завдяки яким 
країни Заходу можуть зупинити Російську Федерацію. До другої групи можна включити 
симпатиків Ю. Бойко та Є. Мураєва. В даному випадку абсолютну більшість формують 
респонденти, які говорять про відсутність важелів впливу на Росію з боку краї Заходу. І якщо 
для виборців Ю. Бойко така позиція досягає 50,4%, то для виборців Є. Мураєва – вагомих 
66,1%. 



 
Не менш важливим за розгляду громадської думки щодо взаємодії України із Заходом є 

питання оцінки зусиль останнього. Переважна більшість респондентів (44,6%) вважають, що 
країни Заходу прикладають лише частину зусиль, які можуть зробити. Кількість тих, хто 
вважає, що країни Заходи майже нічого не роблять, становить 28,3%, а кількість тих, хто, 
навпаки, вважає, що на Заході роблять майже все, що від них залежать, – 16,9%. 

 
В регіональному розрізі скептичне ставлення до наявних зусиль західних країн 

збільшується зі Сходу на Захід України. Якщо в західному регіоні України 20,1% говорять про 
відсутність зусиль й 20,7% – про максимальні зусилля, то у східному регіоні група скептиків 
збільшується до 42,7%, а кількість їх опонентів зменшується до 13,3%. 

За віковим поділом головна відмінність виявляється між респондентами віком від 19 до 
49 років, а також респондентами від 50 й більше років. Серед перших близько чверті 



дотримується скепсису щодо зусиль з боку країн Заходу, серед других – розмір відповідної 
групи збільшується приблизно до третини. 

Знову ж таки, контрастними виглядають результати двох електоральних груп. До першої 
належать ті, хто готовий віддати свій голос за Ю. Бойко або Є. Мураєва, до другої – інші 
виборці, що готові віддати свій голос за конкретного кандидата. Так, абсолютна або відносна 
більшість можливих виборців В. Зеленського (54,1%), П. Порошенка (52,5%), Ю. Тимошенко 
(54,8%), Д. Разумкова (49,4%), І. Смешка (53,8%) та В. Гройсмана (57,9%) вважають, що 
країни Заходу докладають лише частину можливих зусиль задля закінчення війни на Донбасі. 
А кількість тих, хто дотримується полярних позицій, у цих групах є дуже близькою. В свою 
чергу абсолютна більшість можливих виборців Ю. Бойко (50,0%) та Є. Мураєва (54,8%) 
вважають, що країни Заходу майже нічого не роблять. В той же час, серед них приблизно 
кожен десятий вважає, що країни Заходу роблять усе, що від них залежить. 

 
Майже третина опитаних (31,8%) вважає, що закінчення війни на Донбасі з подальшим 

поверненням Донецьку та Луганську під контроль України, більшою мірою залежить від 
рішень російської влади. Наступною за кількістю (24,6%) є група тих, хто надає найбільшої 
ваги рішенням української влади. Наступною за представленістю (19,0%) є позиція, згідно з 
якою рішення даної проблеми залежить перш за все від влади країн Заходу. Отже, не можна 
сказати, що в даному питанні існує одна домінуюча позиція. Крім того, частина респондентів 
пропонувала власні варіант відповіді: від рішень як української, так і російської влади (2,5%); 
від рішень усіх трьох сторін (5,0%). 



 
На Заході (32,2%) та у Центрі (39,5%) України відносна більшість респондентів вказує 

на залежність від рішень російської влади. На Півдні України кількість тих, хто говорить про 
залежність від рішень української (26,5%) та російської (28,2%) влади майже зрівнюється. А 
на Сході переважна більшість опитаних вже говорить про вирішальний вплив рішень 
української влади (32,3%). 

З точки зору вікового поділу, простежується дві групи у цьому питанні. До першої 
належать респонденти віком від 18 до 49 років. У цій групі переважна більшість, яка складає 
близько третини опитаних, говорить про вирішальну роль рішень російської влади. В той же 
час близько 20% говорять про більші можливості української влади й, знову ж таки, 20% – про 
можливості влади країн Заходу. У другій групі – більш літніх респондентів (від 50 років і 
старше) кількість тих, хто надає рішенням української влади більшого впливу, спочатку 
наближується до кількості тих, хто вказує на рішення російської влади, а серед респондентів 
віком від 70 років – навіть перебільшує її (32,2% проти 26,6%). 



 
Але найвідчутніший вплив фіксується за аналізу електоральних відмінностей. Серед 

потенційних виборців В. Зеленського, П. Порошенка, Д. Разумкова та І. Смешка близько 40% 
респондентів вважаються, що закінчення війни та повернення Донецьку і Луганську більшою 
мірою залежать від дій російської влади. Дещо меншою кількість даного вибору є серед 
потенційних виборців В. Гройсмана (36,8%) та Ю. Тимошенко (32,0%). Але він, все ж таки, 
становить серед них відносну більшість. В той же час, серед потенційних виборців Ю. Бойко 
та Є. Мураєва близько 45% говорять про залежність від рішень української влади, а що 
стосується російської влади, то її згадує не більше 15%. 

 
  



ІІ. Погляд українців на ймовірність закінчення війни та лідерів цього 
процесу 

 
Головні висновки 
1) Абсолютна більшість населення є песимістичною щодо скорого завершення 

військових дій на Донбасі. Дане твердження є справедливим для регіональних, 
вікових та електоральних груп. Виняток становлять лише потенційні виборці В. 
Зеленського – серед них песимістичної думки щодо завершення війни дотримується 
не абсолютна, а відносна більшість. 

2) Щодо вирішення проблеми війни на Донбасі В. Зеленський має кредит довіри вище 
за очікуваний. Інші ж політики, навпаки, отримують нижчий за очікуваний рівень 
довіри у цьому питанні. Останнє призводить до значної частки населення України, 
яка взагалі не вважає, що зараз є політичний лідер, який може вирішити проблему 
війни на Донбасі. 

 
Більше половини респондентів (57,8%) вважають що імовірність завершення війни на 

Донбасі у найближчі два роки є низькою, тобто імовірність продовження є вищою за її 
припинення. Близько чверті опитаних (23,6%) дотримаються думки, що така імовірність є 
середньою, тобто імовірність продовження та закінчення є приблизно однаковими. Майже 
кожний десятий (9,3%) дотримується думки, згідно з якою саме імовірність закінчення війни 
є вищою. 

 
З точки зору регіональної приналежності хоча й спостерігаються певні коливання, але 

вони є досить несуттєвими. Можна відзначити лише відповіді на Західній Україні, які 
демонструють дещо вищу віру в завершення війни. 

Більш відчутні відмінності фіксуються з огляду на вікові відмінності респондентів. 
Найменша кількість респондентів (близько 50%), які говорять про низьку ймовірність 
завершення війни спостерігається серед наймолодшої (18-29 років) та найстаршої (70 років і 
старше) вікових груп. Цікавим у віковому розрізі є поступова тенденція збільшення кількості 



респондентів з думкою про високу ймовірність завершення війни зі збільшенням віку. Якщо в 
наймолодшій групі відповідна кількість респондентів становить 5,4%, то у найстаршій – 
12,6%. 

В контексті електоральних симпатій найбільш оптимістичнішою групою є потенційні 
виборці В. Зеленського. Дана група характеризується як найменшою кількістю опитаних, які 
говорять про низьку ймовірність завершення війни (46,7%), так й найбільшою кількістю тих, 
хто займають протилежну позицію, тобто виходять з високої імовірності завершення війни 
(12,8%). 

Електоральною ж групою, яка є найменш оптимістичнішою щодо завершення 
військових дій на Донбасі є потенційні виборці П. Порошенка. Більше ніж дві третини з них 
(68,0%) говорять про низьку імовірність завершення й лише 6,4% – про високу. 

 
Результати відповідей на питання про політичних діячів, які можуть найбільше зробити 

для закінчення війни на Донбасі, пов’язані з електоральним рейтингом політиків. Наприклад, 
найбільшу кількість виборів за цим питанням отримує В. Зеленський, який також займає й 
першу сходинку в рейтингу найближчих президентських виборів. Так само, П. Порошенко, 
який обіймає другу сходинку в електоральному рейтингу, набирає другу за кількістю 
сукупність відповідей щодо можливості зробити найбільше для закінчення війни. 

Але в результатах за цими двома питаннями є й цікава особливість. З усіх політиків лише 
В. Зеленський отримує більшу довіру (21,6%) щодо можливості зробити найбільше для 
завершення війни у порівнянні зі своїм електоральним рейтингом (18,3%). Для усіх інших 
політиків картина приймає зворотний вигляд – їх електоральний рейтинг є вищим за рівень 
довіри щодо завершення війни на Донбасі. 

Дана ситуація веде до двох наслідків. По-перше, В. Зеленський має наднормовий кредит 
довіри у вирішенні проблеми війни на Донбасі. По-друге, недостатня віра інших 
електоральних груп у своїх кандидатів акумулюється у значній групі тих (22,8%), хто вважає, 
що в країні відсутні політики, які можуть зарадити у вирішенні даної проблеми. 



 

 
  



ІІІ. Громадська думка щодо рішення проблеми війни на Донбасі 
 
Головні висновки 
1) З точки зору громадської думки переважною стратегією вирішення проблеми 

тимчасово окупованих територій є політико-дипломатичний шлях з відновленням 
статусу, які вони мали до 2014 року. 

2) За невеликими винятками, абсолютна більшість в різних соціальних групах говорить 
про можливість вільно висловлювати свої думки щодо війни на Донбасі. 

3) Фактично одностайною є ствердна позиція в різних регіональних, вікових та 
електоральних групах щодо участі у всеукраїнському референдумі, присвяченому 
затвердженню умов закінчення війни на Донбасі. 

 
Абсолютна більшість респондентів виступає за політико-дипломатичний шлях 

вирішення проблеми тимчасово окупованих територій: або з відновленням статусу 
окупованих територій, які вони мали до 2014 року (50,0%) або з наданням їм автономії з 
розширеними повноваженнями (18,0%). Майже кожен п’ятий сказав про повну (10,3%) або 
тимчасову (8,5%) відмову від повернення захоплених територій. Й лише 6,2% заявили про 
необхідність повернення їх силою. 

 
В різних регіонах або вікових групах абсолютна або переважна більшість опитаних 

схиляється до політико-дипломатичного шляху повернення тимчасово окупованих територій 
з відновленням статусу, який вони мали до 2014 року. Це є справедливим й щодо різних 
електоральних груп, за виключенням електорату Є. Мураєва. Так, 49,2% його потенційних 
виборців, що складає відносну більшість відповідної групи, виступають за політико-
дипломатичний шлях повернення тимчасово окупованих територій з наданням їм розширеної 
автономії. 



 

 
Більш ніж дві третини опитаних (67,3%) сказали про те, що можуть вільно висловлювати 

свою думку щодо війни на Донбасі. Єдиним регіоном, де про можливість вільно висловлювати 
такі думки, заявила не абсолютна, а відносна більшість (47,4%) є Схід України. В усіх вікових 
групах абсолютна більшість сказала про можливість вільно висловлюватися з цієї теми. З 
електоральної точки зору лише потенційні виборці Є. Мураєва у відносній, а не в абсолютній 
більшості зазначили таку можливість. 



 

 
На питання, чи готові вони взяти участь у всеукраїнському референдумі щодо 

затвердження умов закінчення війни на Донбасі, абсолютна більшість респондентів (63,1%) 
відповіли ствердно. Майже кожен п’ятий (19,3%) вагався з відповіддю на це питання, 17,7% 
відповіли, що точно не приймуть участі. Дуже показовим є те, що майже в усіх регіональних, 
вікових та електоральних групах абсолютна більшість респондентів відповіли, що обов’язково 
приймуть участь в такому референдумі. Виняток становлять лише група респондентів, які 
відповідаючи на питання про участь у виборах, обрали варіант відповіді «Не пішов(-ла) б на 
вибори». Серед них лише трохи більше третини (37,5%) вказали на готовність прийняти участь 
у референдумі. 



 

 


