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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АР

Автономна Республіка

АТО

Антитерористична операція

ЗМІ

Засоби масової інформації

ВНЗ

Вищий навчальний заклад

ГО

Громадське об’єднання

ЗСУ

Збройні Сили України

ДПС

Державна податкова служба

ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій

ЄС

Європейський Союз

ЖКГ

Житлово-комунальне господарство

МВС

Міністерство внутрішніх справ

НАТО

Організація Північноатлантичного договору

ООС

Операція Об’єднаних сил

РФ

Російська Федерація

СБУ

Служба безпеки України

УБД

Учасник бойових дій
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ВСТУП

Вісім років триває війна. У квітні 2014 року Російська
Федерація розпочала збройну агресію проти України:
після захоплення Криму окупанти вторглися на територію Донецької та Луганської областей. У відповідь
українська сторона оголосила про початок проведення антитерористичної операції із залученням
Збройних Сил України. За чотири роки їй на зміну
запроваджено операцію Об’єднаних сил.

Тож дуже важливо було зрозуміти, хто ці діючі та
колишні військовослужбовці й добровольці, які вирушили захищати країну від інтервенції РФ, якими були
їхні мотиви на той час. Як вони проявляють громадянську активність після демобілізації? Чи готові вони у
разі повномасштабного військового вторгнення РФ
боронити Україну знову? Щоб відповісти на ці та інші
запитання, Інститут Горшеніна у співпраці з
Представництвом Фонду імені Фрідріха Еберта в
Україні і Благодійним фондом «Центр реадаптації та
реабілітації “ЯРМІЗ”» провів соціологічне дослідження
на тему «Роль ветеранської спільноти у розбудові
демократичного суспільства».

За цей час сотні тисяч українців вирушили на фронт
захищати свою країну: згідно з Єдиним реєстром учасників антитерористичної операції та осіб, які брали
участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної агресії РФ в Донецькій та Луганській
областях, забезпеченні їх здійснення1, на 1 липня 2021
року в Україні налічується 423 076 учасників(-ць)
бойових дій, серед яких 21 789 жінок.

Коли готувався цей аналітичний звіт, Україна постала
перед загрозою повномасштабного вторгнення з боку
РФ, яка у лютому перетворилася на повномасштабну
війну проти України. Опитування засвідчило, що переважна більшість ветеранів(-ок), а саме 83,1% учасників(-ць) кількісного та усі учасники(-ці) якісного дослідження, готові взяти участь у військових діях у разі
такої загрози. Тепер ці цифри отримали практичне
підтвердження. Ветерани й ветеранки, як і у 2014 році,
виявили себе як надійна активна спільнота, яка у
складі ЗСУ, підрозділів ТрО першою стає на захист
суверенітету й територіальної цілісності країни та
основоположних цінностей – миру, цінності людського
життя, прав людини та верховенства права
(Діаграма 13), яка має потужну віру й бажання сприяти
позитивним демократичним змінам в Україні, яку ці
люди відстоюють і захищають.

Тож в українському суспільстві з’явилася величезна
спільнота ветеранів(-ок) АТО/ООС, нова соціальна
група зі своїми ознаками та особливостями. Це люди,
які дієво продемонстрували проактивну громадянську позицію та готовність стати на захист своєї
Батьківщини.
Багато ветеранів(-ок) російсько-української війни стали
лідерами думок, створили громадські організації,
допомагають побратимам та їхнім сім’ям. Ця спільнота
людей уже сьогодні посідає особливе місце у громадянському суспільстві та в перспективі може сприяти
активному розвитку своїх громад і держави в цілому.

1

Далі – Єдиний реєстр учасників АТО
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МЕТОДОЛОГІЯ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологічне дослідження «Роль ветеранської спільноти у розбудові демократичного суспільства» було
проведено у червні–жовтні 2021 року.

–

Об’єкт дослідження – ветерани(-ки) АТО/ООС, з
урахуванням таких соціально-демографічних характеристик, як регіон проживання та стать.

–

Предмет – погляди ветеранів(-ок) АТО/ООС щодо
громадського й політичного життя країни та їхня
громадянська активність.

Комплексне соціологічне дослідження поєднало
методи як якісного, так і кількісного збору даних.

Мета дослідження – визначення потенціалу ветеранів(-ок) з числа учасників(-ць) АТО/ООС у розбудові
демократичного суспільства в Україні.

На першому етапі, у червні 2021 року, було проведено шість фокус-групових дискусій у п’яти містах:
– Київ (дві групи: І група – ветерани(-ки) з числа тих,
хто пішов на фронт у 2014–2015 рр.; ІІ група – ветерани(-ки), які поїхали в зону АТО/ООС у 2015 році
та пізніше);
– Львів;
– Кропивницький;
– Чернігів;
– Запоріжжя.

Задля досягнення поставленої мети було визначено
такі завдання:
– здійснити аналіз причин та мотивів, які вплинули
на рішення ветеранів(-ок) АТО/ООС вступити до
лав ЗСУ чи добровольчих батальйонів;
– з’ясувати, чи планують вони повернутися в зону
проведення ООС та чи готові вони взяти участь у
воєнних діях у разі повномасштабного вторгнення
ворога в Україну;
– дізнатися, які суспільні цінності та принципи вони
поділяють, які суспільні проблеми турбують їх
найбільше;
– дослідити ступінь обізнаності ветеранів(-ок)1
щодо власних соціально-економічних прав та
соціальних гарантій;
– вивчити досвід співпраці цільової групи з об’єднаннями ветеранів, громадськими організаціями,
фондами;
– дізнатися, наскільки ветерани(-ки) цікавляться
політичним життям країни, з яких джерел отримують інформацію про суспільно важливі події, як
ставляться до участі своїх побратимів у політиці;
– з’ясувати, який зовнішньополітичний курс країни
вони підтримують;

1

проаналізувати основні прояви громадянської
активності ветеранів(-ок) на місцевому та всеукраїнському рівнях, визначити ступінь їх залучення до
громадського життя;
розробити рекомендації щодо підвищення рівня
громадянської активності ветеранської спільноти
та оптимізації процесу їх залучення до розбудови
демократичного суспільства.

До кожної групи входили 8–10 ветеранів(-ок), з них
двоє-троє – жінки. Крім того, у дискусіях брали участь
як ті, хто поїхав на фронт у 2014-2015 роках (не менш
ніж троє людей), так і ті, хто вступив до лав ЗСУ або
добровольчих батальйонів пізніше (за винятком
Києва, де було проведено дві окремі групи відповідно
до року початку участі в АТО/ООС).
Результати фокус-групових досліджень було використано під час розробки анкети для всеукраїнського
опитування. Також думки, які висловлювали учасники(-ці) дискусій, посприяли глибшому осмисленню
даних, отриманих під час анкетного дослідження.
На другому етапі, у вересні–жовтні 2021 року, було
проведено кількісне дослідження. За цільовою
вибіркою було опитано 1000 ветеранів(-ок)
АТО/ ООС в усіх областях України (без урахування
тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей, Автономної

У звіті термін «ветерани(-ки)» використовується на
позначення ветеранів(-ок) АТО/ООС
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Республіки Крим та міста Севастополь), з урахуванням
регіонального розподілу осіб, які мають статус УБД,
типу населеного пункту (обласні центри, великі,
середні та маленькі міста, села та селища), а також
гендерної квоти (кількість жінок-ветеранок, які взяли
участь у дослідженні, становить 8% від загальної кількості опитаних).
Під час масового дослідження використовувався
метод особистих інтерв’ю (face-to-face) за структурованою анкетою. В окремих випадках, коли особисту
зустріч із респондентами(-ками) провести було неможливо, зокрема через те, що вони мешкали у віддалених населених пунктах, організовано телефонні
опитування (7% від загальної кількості проведених
інтерв’ю).

5

РОЛЬ ВЕТЕРАНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У РОЗБУДОВІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПОРТРЕТ
ОПИТАНИХ ВЕТЕРАНІВ(-ОК) АТО/ООС
У ході дослідження було опитано 1000 ветеранів(-ок)
АТО/ООС по всій Україні, з них 92,0% – чоловіки,
8,0% – жінки.

Як бачимо, кількість опитаних ветеранів(-ок)
найстаршої вікової групи (60+) недостатньо велика,
втім, в цьому звіті ми наводитимемо двовимірні
розподіли відповідей респондентів(-ок) залежно від
віку у тих випадках, коли вони чітко демонструватимуть певні тенденції.

Віковий розподіл респондентів(-ок) такий: 18–29
років – 17,2% опитаних, 30–44 років – 55,0% (це
найчисленніша вікова група), 45–59 – 25,8%, 60 років
і більше – 2,0%.

Регіональний розподіл респондентів(-ок), які взяли
участь у дослідженні, здійснено відповідно до даних
Єдиного реєстру учасників АТО на 01.01.2021 р. Серед
опитаних:
–

Діаграма 1.
Розподіл респондентів(-ок) за статтю

Жіноча
8,0%

–

–

Чоловіча
92,0%

–

–

Діаграма 2.
Розподіл респондентів(-ок) за віком
60 років і більше
2,0%

27,7% проживають у північному макрорегіоні (до
нього входять Житомирська, Київська, Сумська та
Чернігівська області, а також м. Київ);
24,3% є жителями західного макрорегіону (Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська,
Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області);
22,2% мешкають у східному макрорегіоні
(Дніпровська, Запорізька, Харківська області, а
також частини Донецької та Луганської областей,
які перебувають під контролем України);
15,7% проживають у центральному макрорегіоні
(Вінницька, Кіровоградська, Полтавська та
Черкаська області);
10,1% є мешканцями південного макрорегіону
(Миколаївська, Херсонська та Одеська області).

Діаграма 3.
Розподіл респондентів(-ок) за регіоном проживання
Південний
10,1%

18-29 років
17,2%

Північний
27,7%

Західний
24,3%
45-59 років
25,8%

Східний
22,2%

30-44 років
55,0%

6

Центральний
15,7%

РОЛЬ ВЕТЕРАНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У РОЗБУДОВІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Діаграма 4.
Розподіл респондентів(-ок) за типом населеного
пункту, де вони проживають

Діаграма 5.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Де ви мешкали на момент початку збройної агресії
Росії проти України: у тому ж населеному пункті, що й
зараз, чи ні?»

Село
7,9%

У тому ж населеному пункті,
що й зараз

Мале місто,
СМТ
13,1%
Велике,
середнє
місто
8,9%

Обласний
центр
70,1%

70,1% опитаних ветеранів(-ок) проживають в обласних
центрах, 13,1% – у малих містах та СМТ. 8,9% респондентів(-ок) мешкають у великих та середніх містах,
7,9% – у селах.

87,6%

В іншому населеному пункті,
але не в Луганській або Донецькій
області, АР Крим, Севастополі

3,9%

В іншому населеному пункті в
Донецькій або Луганській області,
який зараз є тимчасово
непідконтрольним уряду України

3,3%

В іншому населеному пункті в
Донецькій або Луганській області,
який є підконтрольним уряду України

3,2%

В іншому населеному пункті
в АР Крим, Севастополі

0,8%

Відмова від відповіді

1,2%

змінили місце проживання: 3,9% розповіли, що
раніше жили в іншому населеному пункті, але не в
Луганській або Донецькій областях чи АР Крим і
м. Севастополі; 3,3% проживали в населеному пункті,
який зараз є тимчасово окупованою територією
Донецької та Луганської областей; ще 3,2% мешкали у
населеному пункті на неокупованій частині Донецької
та Луганської областей; 0,8% жили до початку російсько-української війни у АР Крим та м. Севастополь.

Абсолютна більшість опитаних (87,6%) відповіли, що
на момент початку російсько-української війни у 2014
році мешкали у тому самому населеному пункті, що й
зараз. Водночас 11,2% ветеранів(-ок) за останні роки

Діаграма 6.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«До якої національності ви себе відносите?»

Діаграма 7.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Якою мовою ви переважно спілкуєтеся вдома?»

97,6%

Українець(-ка)

53,8%

Українською
Росіянин(-ка)

1,6%

Білорус(-ка)

0,3%

Молдованин(-ка)

0,1%

Інша національність

0,2%

Відмова від відповіді

0,2%

23,9%

І українською, і російською

Російською

Важко відповісти

Переважна більшість ветеранів(-ок) вказали, що є
українцями(-ками) за національністю (97,6%). 1,6%
зазначили, що є росіянами(-ками). 0,3% респондентів(-ок) відповіли, що є білорусами(-ками), 0,1% –
молдованами(-ками).

22,2%

0,1%

Водночас понад половина опитаних відповіли, що
спілкуються вдома переважно українською мовою
(53,8%). Кожен(-а) четвертий(-а) спілкується в колі сім’ї
російською мовою (23,9%). Майже стільки ж ветеранів(-ок) спілкуються з рідними як українською, так і
російською мовами (22,2%).
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Діаграма 8.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чи належите ви до будь-якої релігії? Якщо так, то
скажіть, будь ласка, до якої саме»?

Діаграма 9.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Ваш сімейний стан»

77,6%

Християнство
Не належу до жодної релігії,
але є віруючою людиною

12,7%
7,3%

Інша релігія

0,8%

Буддизм

0,5%

Іслам

0,1%

Індуїзм

0,1%

Відмова від відповіді

0,9%

Живу з партнером(-кою)
у цивільному шлюбі

Відмова від відповіді

Відмова від відповіді

0,6%

45,1%

Незакінчена вища /
навчаюсь у ВНЗ

9,2%

Середня спеціальна
(технікум, коледж тощо)

75,6%

1,1%

Ні, не маю дітей

0,8%

Вища (диплом спеціаліста,
бакалавра, магістра,
вчений ступінь)

30,3%
5,9%

Вдівець / вдова

Діаграма 11.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Яка у вас освіта?»

38,3%

Так, одна дитина

8,9%

Більшість опитаних ветеранів(-ок) одружені / заміжні
(62%). 15,5% зазначили, що наразі неодружені / незаміжні. 12,2% відповіли, що розлучилися, а 8,9% – що
живуть із партнером(-кою) без державної реєстрації
шлюбу. Ще 0,8% опитаних є вдівцями / вдовами.

Діаграма 10.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чи є у вас діти?»

Так, двоє дітей

12,2%

Розлучений(-а)

Більшість респондентів(-ок) зазначили, що є християнами (77,6%). 12,7% відповіли, що не належать до
жодної релігії, але є віруючими людьми, а 7,3%
сказали, що не є віруючими.

Так, четверо і більше дітей

15,5%

Неодружений / незаміжня

Не належу до жодної релігії
і не є віруючою людиною

Так, троє дітей

62,0%

Одружений / заміжня

Середня загальна (школа)
22,8%

1,6%

У більшості ветеранів(-ок), які взяли участь в опитуванні, є діти (75,6%). 38,3% респондентів(-ок) відповіли, що мають одну дитину, 30,3% – що мають двох
дітей. 5,9% мають трьох дітей, 1,1% – чотирьох і
більше дітей.

37,0%
7,3%

Неповна середня
(9 класів і менше)

0,5%

Відмова від відповіді

0,9%

Майже половина опитаних ветеранів(-ок) мають
диплом про вищу освіту (45,1%), третина – про
середню спеціальну освіту (37,0%). Крім того, 9,2%
респондентів(-ок) наразі навчаються у закладах вищої
освіти або з якихось причин не закінчили ВНЗ. Ще
7,3% зазначили, що здобули лише середню освіту.
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Таблиця 1.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Що з наведеного найкраще характеризувало вашу зайнятість
перед тим, як ви потрапили на фронт?» та «Що з наведеного найкраще характеризує вашу зайнятість зараз?»
До фронту

Сьогодні

Військовослужбовець ЗСУ

16,6%

27,4%

Працівник інших силових структур (МВС, СБУ, ДСНС, ДПС)

6,2%

4,9%

Власник великої або середньої приватної компанії

0,4%

0,1%

Приватний підприємець, самозайнятий, фермер

7,5%

7,0%

Керівник або заступник керівника організації, компанії тощо

0,7%

0,9%

Керівник підрозділу, відділу тощо; менеджер

3,4%

1,9%

12,6%

8,9%

Творчий спеціаліст (художник, письменник тощо)

1,2%

0,6%

Службовець (секретар, касир та інші працівники, не зайняті фізичною працею)

7,5%

4,4%

Кваліфікований робітник

26,7%

20,3%

Некваліфікований працівник

6,6%

5,2%

Волонтер, представник громадської організації

0,3%

1,4%

Навчаюся (студент)

3,4%

0,4%

Безробітний

3,1%

6,2%

Веду домашнє господарство, перебуваю у декретній відпустці

0,7%

1,0%

Перебуваю на пенсії (у т.ч. для непрацюючих осіб із інвалідністю)

0,4%

6,1%

Інше

0,4%

0,9%

Відмова від відповіді

2,3%

2,4%

Спеціаліст (бухгалтер, вчитель, інженер, лікар, юрист тощо)

Кожен(-а) п’ятий(-а) респондент(-ка) відповів(-ла), що
на сьогоднішній день є військовослужбовцем
Збройних Сил України (27,4%). Причому, за даними
цього ж дослідження, до того, як потрапити в зону
АТО/ООС, у ЗСУ працювали майже вдвічі менше
опитаних – 16,6%.

Частина ветеранів(-ок) зазначили, що були або є спеціалістами, зокрема бухгалтерами, вчителями, інженерами, лікарями, юристами тощо (до фронту – 12,6%,
сьогодні – 8,9%), приватними підприємцями (до
фронту – 7,5%, сьогодні – 7,0%), службовцями, зокрема
секретарями, касирами (до фронту – 7,5%, сьогодні –
4,4%), некваліфікованими працівниками (до фронту –
6,6%, сьогодні – 5,2%) та працівниками силових
структур, крім ЗСУ (до фронту – 6,2%, сьогодні – 4,9%).

Серед опитаних ветеранів(-ок) АТО/ООС частка тих,
хто був кваліфікованим робітником до фронту, становить 26,7%. Разом із тим 20,3% респондентів(-ок)
відповіли, що наразі є кваліфікованими робітниками.
В обох випадках це найвищі показники серед запропонованих професій.

Водночас за період російсько-української війни серед
ветеранів(-ок) зросла кількість безробітних (до
фронту – 3,1%, сьогодні – 6,2%) і тих, хто перебуває на
пенсії (до фронту – 0,4%, сьогодні – 6,1%).
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Відповідаючи на запитання про матеріальний стан,
понад половина опитаних ветеранів(-ок) зазначили,
що їхнім сім’ям вистачає грошей на життя, але вони не
можуть собі дозволити купувати дорогі речі (59,5%).
Водночас 17,8% респондентів(-ок) відповіли, що не
мають матеріальних труднощів, крім особливо
дорогих покупок, як-от житло, авто тощо. Ще 16,4%
опитаних повідомили, що їм вистачає на їжу, але
придбання одягу або взуття вже викликає труднощі.
Крім того, 1,8% ледве зводять кінці з кінцями, а 1,1%
не мають жодних матеріальних труднощів.

Діаграма 12.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Як ви оцінюєте матеріальний стан вашої родини?»
Ледве зводимо кінці
з кінцями, іноді не
вистачає навіть на їжу

1,8%

На їжу вистачає, але
придбання одягу або взуття
вже викликає труднощі

16,4%

У цілому на життя вистачає,
але не на дорогі речі
(меблі, холодильник тощо)

59,9%

Матеріальних труднощів не
маємо, крім особливо дорогих
покупок (житло, авто тощо)
Не маємо жодних
матеріальних труднощів
Відмова від відповіді

17,8%

1,1%

3,4%

ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ ВЕТЕРАНІВ(-ОК)
АТО/ООС

рівність (18,3%), а для кожного десятого(-ої) – солідарність та підтримка ближнього (10,7%).

Під час масового опитування, обираючи із запропонованих варіантів, більшість ветеранів(-ок) зазначили, що
найважливішою цінністю для них є мир (62,2%), ще для
44,8% найважливішою є цінність людського життя;
для 39,0% найважливіші права людини; для 37,8% –
верховенство права; для 25,6% – особиста свобода.

КОЛИ ТА ЯК РЕСПОНДЕНТИ(-КИ)
ВПЕРШЕ ПОТРАПИЛИ В ЗОНУ АТО/ООС
Згідно з результатами кількісного дослідження, понад
третина опитаних ветеранів(-ок) приїхали в зону
АТО/ ООС у перший рік російсько-української війни
(35,5%). Ще чверть ветеранів(-ок), які взяли участь в
анкетуванні, вперше пішли на фронт у 2015 році
(28,3%). Кожен(-а) десятий(-а) опитаний(-а) прибув(-ла)

Для 18,3% опитаних найважливішою цінністю є демократія, для стількох же респондентів(-ок) –

Діаграма 13.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Які з наведених нижче цінностей є найбільш
важливими для вас особисто?» (респонденти(-ки) могли
вибрати не більш ніж три варіанти відповіді)
62,2%

Мир
Цінність людського життя

39,0%

Верховенство права

37,8%

Особиста свобода

18,3%

Рівність

18,3%

2016 р.

2019 р.

10,7%
4,7%

Свобода віросповідання

4,1%

Повага до інших культур

3,7%

Жодна з названих вище

0,6%

Важко відповісти

1,2%

11,1%

2017 р.
2018 р.

Толерантність (терпимість)

28,3%

2015 р.

25,6%

Демократія
(верховенство влади народу)

35,5%

2014 р.

44,8%

Права людини

Солідарність,
підтримка ближнього

Діаграма 14.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«У якому році ви вперше потрапили в зону АТО/ООС?»

2020 р.
2021 р.
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5,3%
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Діаграма 15.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Як давно ви повернулися із зони проведення
АТО/ООС?»

Діаграма 16.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Як довго ви перебували в зоні АТО/ООС у цілому?»

10,9%

Менш ніж рік тому
Від одного до двох років тому

13,3%

Від пів року до року

Від двох до трьох років тому

12,3%

Від року до двох років

Від трьох до чотирьох років тому

14,5%
41,2%

21,7%

14,0%

7,2%
0,6%

0,6%

на фронт у 2016 році (11,1%). Майже стільки ж людей
потрапили туди у 2017 році (9,7%).

Кожен(-а) десятий(-а) респондент(-ка) повернувся(-лася) з зони проведення операції Об’єднаних сил
менш ніж рік тому (10,9%).

41,2% опитаних повернулися із зони АТО/ООС додому
понад чотири роки тому. Ще 14,5% повернулися від
трьох до чотирьох років тому, 13,3% – від одного до
двох років тому, 12,3% – від двох до трьох років.

При цьому кожен(-а) четвертий(-а) респондент(-ка)
перебував(-ла) у зоні АТО/ООС у цілому від півроку до
року (25,9%), кожен(-а) п’ятий(-а) – від двох до трьох

років (21,7%). Ще 19,9% провели на війні від року до
двох років. 17,9% опитаних громадян перебували там
менш ніж півроку, тоді як 14,0% – понад три роки.

Діаграма 17.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Як ви вперше потрапили в зону АТО/ООС?»
Мобілізувався(-лася) як кадровий(а)
вийськовий(-а), працівник(-ця)
інших силових структур

Майже чверть респондентів(-ок) (23,8%) вперше
потрапили на фронт як військовозобов’язані, за
повісткою, а кожен(-а) п’ятий(-а) добровільно мобілізувався до лав Збройних Сил України (21,0%) або
вступив на військову службу за контрактом (19,9%).
Мобілізувалися як кадрові військові 16,8% громадян,
вступили до лав добровольчого батальйону 13,9%,
потрапили на фронт як волонтери, медики, психологи та журналісти 3,6% опитаних.

16,8%

Мобілізувався(-лася)
як вийськовозобов’язаний(-а)
за повісткою

23,8%

Добровільно мобілізувався(-лася)
до лав ЗСУ або інших силових
структур

21,0%

Вступив(-ла) на військову
службу за контрактом

19,9%

Вступив(-ла) добровольцем до
лав добровольчого батальйону
Як волонтер, медик, психолог,
журналіст тощо

19,9%

Понад три роки

Важко відповісти
Важко відповісти

25,9%

Від двох до трьох років

Понад чотири роки тому
Досі перебуваю в зоні ООС

17,9%

Менш ніж пів року

13,9%

3,6%

Інше

0,9%

Важко відповісти

0,1%
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Таблиця 2.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Як ви вперше потрапили в зону АТО/ООС?» залежно від віку та статі
ВІК

СТАТЬ

18–29
років

30–44
років

45–59
років

60 років
i більше

Чоловіча

Жіноча

Мобілізувався(-лася) як кадровий(-а) військовий(-а),
працівник(-ця)

11,6%

19,1%

15,9%

10,0%

17,2%

12,5%

Мобілізувався(-лася) як військовозобов’язаний(-а) за
повісткою

20,3%

27,1%

19,8%

15,0%

25,1%

8,8%

Добровільно мобілізувався(-лася) до лав ЗCУ або
інших силових структур

14,5%

18,2%

29,1%

50,0%

22,5%

3,8%

Вступив(-ла) добровольцем до лав добровольчого
батальйону

11,0%

13,6%

16,7%

10,0%

13,9%

13,8%

Вступив(-ла) на військову службу за контрактом

37,2%

17,6%

13,6%

15,0%

17,9%

42,5%

Як волонтер, медик, психолог, журналіст тощо

3,5%

3,3%

4,7%

0,0%

2,3%

18,8%

Інше

1,7%

1,1%

0,0%

0,0%

1,0%

0,0%

Важко відповісти

0,0%

0,0%

0,4%

0,0%

0,1%

0,0%

МОТИВАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ(-ОК) АТО/ООС
ДО УЧАСТІ У РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКІЙ
ВІЙНІ

Мобілізувалися на фронт за повісткою найчастіше
люди віком 30–44 років (27,1% цієї вікової групи).
Представники наймолодшої вікової групи (18–29
років) частіше за інших зазначали, що вступили на
військову службу за контрактом (37,2%). Водночас
ветерани(-ки) старшої вікової групи частіше за інших
повідомляли, що добровільно мобілізувалися до лав
ЗCУ або інших силових структур (18–29 років – 14,5%,
30–44 років – 18,2%, 45–59 років – 29,1%, 60 років i
більше – 50,0%).

Окрему увагу в дослідженні було приділено вивченню
питання про те, що спонукало українців брати участь
у російсько-українській війні і чи є різниця у мотивації
тих, хто потрапив на фронт у 2014-2015 роках, і тих,
хто опинився там пізніше.
На думку опитаних ветеранів(-ок), незалежно від року
ухвалення рішення про участь в АТО/ООС, їхні головні
мотиви здебільшого збігалися. Переважна більшість
респондентів(-ок) зазначили, що, на їхню думку, українці, які йшли на фронт, як у 2014-2015 роках, так і
пізніше, головним чином керувалися почуттям громадянського обов’язку (українці у 2014–2015 рр. – 84,1%;
українці після 2015 року – 62,4%). Ба більше, вони
також наголошували, що громадянський обов’язок
мотивував вирушити в зону АТО/ООС і їх особисто
(71,8%).

Порівняння відповідей жінок і чоловіків показує:
останні насамперед зазначали, що мобілізувалися як
військовозобов’язані за повісткою (25,1% серед усіх
чоловіків, які взяли участь в опитуванні, 8,8% серед
усіх жінок, які взяли участь в опитуванні) або свого
часу добровільно мобілізувалися до лав ЗCУ чи інших
силових структур (чоловіки – 22,5%, жінки – 3,8%).
Водночас жінки потрапляли на фронт, переважно
вступаючи на військову службу за контрактом (чоловіки – 17,9%, жінки – 42,5%), а також як волонтерки,
медичні працівниці, психологині, журналістки тощо
(чоловіки – 2,3%, жінки – 18,8%).
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Таблиця 3.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «На вашу особисту думку, чому українці йшли на фронт у 2014–
2015 рр.?», «Чому українці переважно йшли на фронт після 2015 року?» та «Чому особисто ви вирішили піти на фронт?»
(респонденти(-ки) могли вибрати не більш ніж п’ять варіантів відповіді на кожне запитання)
Чому
українці
йшли на
фронт
у 14–15 рр.

Чому
українці
йшли на
фронт після
15 р.

Чому ви
пішли на
фронт

Вважали це своїм громадянським обов’язком

84,1%

62,4%

71,8%

Втекти від особистих проблем; не могли знайти своє місце в цивільному житті

4,3%

8,0%

3,3%

Допомогти друзям, родичам, які були на фронті

14,3%

16,9%

11,5%

Знайти нових друзів, однодумців, кохання

3,8%

3,8%

3,0%

Мали приклад авторитетної людини

6,0%

4,7%

5,5%

Не допустити того, щоб ворог захопив нові території

52,3%

40,3%

33,7%

Не могли спокійно залишатися вдома, коли почалася війна

44,1%

23,8%

26,9%

Отримати або удосконалити власний бойовий досвід; отримати досвід для
кар’єрного зростання

5,9%

9,2%

7,3%

Отримати матеріальне забезпечення, державні пільги, виплати тощо

7,1%

22,4%

9,6%

Перевірити себе на міцність; відчути життя та справжні цінності

10,5%

8,8%

10,2%

Повернути захоплені території; відвоювати у ворога рідне місто, село, селище

27,7%

22,8%

13,6%

Помститися за захоплення Росією Криму

8,5%

5,1%

3,6%

Помститися за загиблих на сході України друзів, родичів; визволити близьких,
знайомих, які потрапили в полон

13,2%

17,8%

8,4%

Розуміли, що особиста кваліфікація, навички та вміння потрібні на фронті;
поділитися власним бойовим досвідом

9,6%

8,9%

12,0%

Стати професійним військовим

3,1%

7,6%

4,2%

Стати героєм для суспільства, нащадків

3,5%

2,8%

2,2%

Через сильні враження від побачених наслідків війни: поранених і загиблих
бійців, зруйнованих будинків тощо (на власні очі у цивільному житті, в ЗМІ тощо)

18,4%

18,5%

15,5%

Пішли за повісткою як кадрові військові (не за власним бажанням)

13,6%

13,7%

14,8%

Інше

0,7%

1,0%

1,6%

Важко відповісти

2,1%

3,3%

2,3%

Серед головних мотивів участі в АТО/ООС також називали такі:
– «не допустити того, щоб ворог захопив нові території» (українці у 2014–2015 рр. – 52,3%; українці
після 2015 року – 40,3%; власні мотиви респондентів(-ок) – 33,7%);
– «не могли спокійно залишатися вдома, коли почалася війна» (українці у 2014–2015 рр. – 44,1%;
українці після 2015 року – 23,8%; власні мотиви
респондентів(-ок) – 26,9%);
– «повернути захоплені території; відвоювати у
ворога рідне місто, село, селище» (українці у 2014–
2015 рр. – 27,7%; українці після 2015 року – 22,8%;
власні мотиви респондентів(-ок) – 13,6%).

українці після 2015 року – 22,4%). І це виглядає цілком
логічно з огляду на те, що в Україні за цей час почала
формуватися контрактна армія та відбулися певні
зрушення у вирішенні питання покращення соціального захисту учасників(-ць) бойових дій. Проте зауважимо, що особисто для опитаних ветеранів(-ок) цей
чинник не був визначальним: лише 9,6% вибрали цю
альтернативу, відповідаючи на запитання про власні
мотиви участі в АТО/ООС.
Київ, ч., 45 р. У кожному суспільстві є така
рушійна сила – активісти, які в цивільному
житті є громадськими активістами. Коли приходить така біда, вони першими вирушають на
фронт, підіймають за собою, ведуть.

Водночас дослідження засвідчує, що з часом посилився матеріальний мотив участі в бойових діях, а
саме прагнення отримати матеріальне забезпечення
або державні пільги (українці у 2014–2015 рр. – 7,1%;

Київ, ж., 41 р. Я пішла за чоловіком, у першу
чергу. А у другу чергу… якщо це наша країна,
чому ми повинні її комусь віддавати?
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Таблиця 4.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Чому особисто ви вирішили піти на фронт?» залежно від віку та
статі (респонденти(-ки) могли вибрати не більш ніж п’ять варіантів відповіді)
ВІК

СТАТЬ

18–29
років

30–44
років

45–59
років

60 років
i більше

Чоловіча

Жіноча

67,4%

71,8%

73,6%

85,0%

72,4%

65,0%

Втекти від особистих проблем; не могли знайти своє місце в
цивільному житті

4,1%

3,3%

3,1%

0,0%

3,0%

6,3%

Допомогти друзям, родичам, які були на фронті

9,3%

12,7%

9,7%

20,0%

10,3%

25,0%

Знайти нових друзів, однодумців, кохання

6,4%

2,9%

1,2%

0,0%

2,8%

5,0%

Мали приклад авторитетної людини

8,1%

6,0%

3,1%

0,0%

5,0%

11,3%

Не допустити того, щоб ворог захопив нові території

32,0%

33,8%

35,3%

25,0%

33,8%

32,5%

Не могли спокійно залишатися вдома, коли почалася війна

23,8%

27,1%

28,7%

25,0%

27,3%

22,5%

Отримати або удосконалити власний бойовий досвід

9,3%

7,5%

6,2%

0,0%

7,0%

11,3%

Отримати матеріальне забезпечення, державні пільги,
виплати тощо

18,6%

8,2%

6,6%

10,0%

8,9%

17,5%

Перевірити себе на міцність; відчути життя та справжні цінності

13,4%

10,2%

7,8%

15,0%

10,3%

8,8%

Повернути захоплені території; відвоювати у ворога рідне
місто, село, селище

17,4%

12,5%

12,8%

20,0%

14,0%

8,8%

Помститися за захоплення Росією Криму

4,7%

3,1%

3,5%

10,0%

3,5%

5,0%

Помститися за загиблих на сході України друзів, родичів

11,0%

6,9%

9,3%

15,0%

8,8%

3,8%

Розуміли, що особиста кваліфікація, навички та вміння
потрібні на фронті; поділитися власним бойовим досвідом

7,6%

12,2%

13,2%

30,0%

11,7%

15,0%

Стати професійним військовим

9,9%

3,6%

1,9%

0,0%

3,9%

7,5%

Стати героєм для суспільства, нащадків

3,5%

2,2%

1,2%

5,0%

2,2%

2,5%

Через сильні враження від побачених наслідків війни

10,5%

15,5%

17,4%

35,0%

15,0%

21,3%

Пішли за повісткою як кадрові військові (не за власним
бажанням)

16,3%

14,5%

15,1%

5,0%

15,3%

8,8%

Інше

0,6%

1,3%

3,1%

0,0%

1,7%

0,0%

Важко відповісти

2,9%

2,0%

2,3%

5,0%

2,2%

3,8%

Вважали це своїм громадянським обов’язком

Львів, ч., 61 р. …Є така штука – «ніхто крім нас».
То є мотивація сама така більша, захищати свою
Батьківщину, то є честь, повага і все інше.

можна помітити деякі відмінності у відповідях щодо
особистих мотивів. Так, зокрема, що старші респонденти(-ки), то частіше вони обирали альтернативу про
громадянський обов’язок (18–29 років – 67,4% цієї
вікової групи, 30–44 років – 71,8%, 45–59 років –
73,6%, 60 років i більше – 85,0%).

Чернігів, ч., 40 р. Щоб вдома не було війни.
Невідомо, звідки воно почнеться. Навіть припустимо, що зараз підуть з боку Білорусі, з
Новгород-Сіверського, ми готові піти.

Крім того, представники найстаршої вікової групи
(60+) частіше за інших повідомляли про сильні
враження від побачених наслідків війни (18–29 років
– 10,5%, 30–44 років – 15,5%, 45–59 років – 17,4%, 60
років i більше – 35,0%). Також логічно, що люди старшого віку частіше за інших розуміли, що на фронті
потрібна їхня особиста кваліфікація, навички та
вміння (18–29 років – 7,6%, 30–44 років – 12,2%, 45–59
років – 13,2%, 60 років i більше – 30,0%).

Запоріжжя, ч., 58 р. Те ж саме, пішов ідеологічно. Через це й пішов. Через свої погляди. Для
мене це було важливо. Плюс до цього займався
тоді політичною справою. То вирішив, що одна
справа – розказувати, як треба робити. Якщо ти
лідер, то йди вперед, за них і замість них.
У контексті вікового розподілу відповідей респондентів(-ок) на цей блок запитань загальна тенденція щодо
головних мотивів участі в АТО/ООС зберігається. Утім,

При цьому наймолодші респонденти(-ки) дещо
частіше за інших зазначали, що хотіли, йдучи на
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Таблиця 5.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Чому особисто ви вирішили піти на фронт?» залежно від регіону
проживання (респонденти(-ки) могли вибрати не більш ніж п’ять варіантів відповіді)
РЕГІОН ПРОЖИВАННЯ
Північний

Центральний

Східний

Західний

Південний

Вважали це своїм громадянським обов’язком

77,3%

52,2%

68,9%

81,9%

69,3%

Втекти від особистих проблем; не могли знайти своє місце
в цивільному житті

2,5%

1,9%

3,6%

5,3%

2,0%

Допомогти друзям, родичам, які були на фронті

11,6%

8,3%

11,7%

15,6%

5,9%

Знайти нових друзів, однодумців, кохання

1,1%

1,3%

7,2%

3,3%

1,0%

Мали приклад авторитетної людини

5,4%

3,2%

5,4%

8,2%

3,0%

Не допустити того, щоб ворог захопив нові території

30,7%

32,5%

32,9%

39,5%

31,7%

Не могли спокійно залишатися вдома, коли почалася війна

17,3%

24,8%

28,8%

38,7%

23,8%

Отримати або удосконалити власний бойовий досвід

4,7%

7,6%

5,4%

12,8%

5,0%

Отримати матеріальне забезпечення, державні пільги,
виплати тощо

6,9%

4,5%

23,4%

6,6%

2,0%

Перевірити себе на міцність; відчути життя та справжні
цінності

4,3%

13,4%

11,3%

14,4%

8,9%

Повернути захоплені території; відвоювати у ворога рідне
місто, село, селище

9,7%

9,6%

18,9%

14,0%

17,8%

Помститися за захоплення Росією Криму

3,6%

3,2%

5,0%

4,1%

0,0%

Помститися за загиблих на сході України друзів, родичів

6,5%

3,8%

9,9%

15,2%

1,0%

Розуміли, що особиста кваліфікація, навички та вміння
потрібні на фронті; поділитися власним бойовим досвідом

4,3%

12,7%

7,2%

26,7%

6,9%

Стати професійним військовим

5,1%

4,5%

4,5%

3,7%

2,0%

Стати героєм для суспільства, нащадків

0,7%

1,9%

4,5%

1,6%

3,0%

Через сильні враження від побачених наслідків війни

16,6%

19,1%

10,4%

21,0%

5,0%

Пішли за повісткою як кадрові військові (не за власним
бажанням)

13,0%

20,4%

10,8%

14,8%

19,8%

Інше

0,4%

2,5%

2,3%

0,8%

4,0%

Важко відповісти

1,4%

5,1%

2,7%

1,6%

1,0%

жінки – 25,0%), через сильні враження від побачених
наслідків війни (чоловіки – 15%, жінки – 21,3%).

фронт,
отримати
матеріальне
забезпечення,
державні пільги й виплати (18–29 років – 18,6%,
30–44 років – 8,2%, 45–59 років – 6,6%, 60 років i
більше – 10,0%).

Звернувшись до розподілу відповідей на запитання
про особистісну мотивацію залежно від регіону
проживання, також побачимо, що перша трійка
мотивів залишається незмінною:
– «пішли на фронт через те, що вважали це своїм
громадянським обов’язком» (північний – 77,3%
опитаних цього регіону, центральний – 52,2%,
східний
–
68,9%,
західний
–
81,9%,
південний – 69,3%);
– «не допустити того, щоб ворог захопив нові території» (північний – 30,7%, центральний – 32,5%,
східний
–
32,9%,
західний
–
39,5%,
південний – 31,7%);
– «не могли спокійно залишатися вдома, коли почалася війна» (північний – 17,3%, центральний –
24,8%, східний – 28,8%, західний – 38,7%,
південний – 23,8%).

У контексті розподілу відповідей респондентів(-ок)
за статтю також зберігається загальна тенденція
щодо головних мотивів. Однак деякі відмінності
все-таки є. Зокрема, чоловіки дещо частіше за жінок
обирали варіант відповіді, який передбачає, що
рішення піти воювати пов’язане з громадянським
обов’язком (72,4% серед усіх чоловіків, які взяли
участь в опитуванні; 65,0% серед усіх жінок, які взяли
участь в опитуванні). Водночас чоловіки трохи
частіше за жінок зазначали, що пішли на фронт за
повісткою та як кадрові військові (чоловіки – 15,3%,
жінки – 8,8%). Зі свого боку жінки частіше за чоловіків повідомляли, що вирушили на схід України,
щоб допомогти друзям, родичам, які вже на той час
перебували на фронті (чоловіки – 10,3%,
15
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Таблиця 6.
Двовимірний розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «У якому році ви вперше потрапили в зону
АТО/ООС» та «Чому особисто ви вирішили піти на фронт?» (респонденти(-ки) могли вибрати не більш ніж п’ять варіантів
відповіді на друге запитання)
РІК
2014–2015

2016–2021

74,9%

66,3%

Втекти від особистих проблем; не могли знайти своє місце в цивільному житті

2,7%

4,4%

Допомогти друзям, родичам, які були на фронті

10,8%

12,7%

Знайти нових друзів, однодумців, кохання

2,2%

4,4%

Мали приклад авторитетної людини

4,7%

6,9%

Не допустити того, щоб ворог захопив нові території

39,3%

23,8%

Не могли спокійно залишатися вдома, коли почалася війна

34,2%

14,1%

Отримати або удосконалити власний бойовий досвід

6,1%

9,4%

Отримати матеріальне забезпечення, державні пільги, виплати тощо

5,5%

16,9%

Перевірити себе на міцність; відчути життя та справжні цінності

8,0%

14,1%

Повернути захоплені території; відвоювати у ворога рідне місто, село, селище

14,6%

11,9%

Помститися за захоплення Росією Криму

3,3%

4,1%

Помститися за загиблих на сході України друзів, родичів

8,8%

7,7%

Розуміли, що особиста кваліфікація, навички та вміння потрібні на фронті;
поділитися власним бойовим досвідом

12,4%

11,3%

Стати професійним військовим

2,4%

7,5%

Стати героєм для суспільства, нащадків

2,0%

2,5%

Через сильні враження від побачених наслідків війни

16,3%

14,1%

Пішли за повісткою як кадрові військові (не за власним бажанням)

14,9%

14,6%

Інше

2,2%

0,6%

Важко відповісти

2,5%

1,9%

Вважали це своїм громадянським обов’язком

Окремо зазначимо, що мету «повернути захоплені
території, відвоювати у ворога рідне місто, село,
селище» частіше називали ветерани(-ки) зі східного
(18,9%) та південного (17,8%) регіонів України.

З 2016 року, виходячи з відповідей респондентів(-ок),
дещо посилився матеріальний мотив (2014–2015 рр. –
5,5%, 2016-2021 рр. – 16,9%). Крім того, з 2016 року
набрали ваги такі мотиви: перевірити себе на міцність, а
також відчути життя та справжні цінності (2014-2015 рр. –
8,0%, 2016–2021 рр. – 14,1%); допомогти друзям,
родичам, які були на фронті (з 10,8% до 12,7%).

Також цікаво поглянути на двовимірний розподіл
відповідей респондентів(-ок) на запитання «У якому
році ви вперше потрапили в зону АТО/ООС» (відповіді
було об’єднано у дві групи: до першої увійшли всі ті,
хто потрапив на фронт у 2014–2015 рр., до другої – ті,
хто вперше опинився там у 2016 році й пізніше. –
прим.) та «Чому особисто ви вирішили піти на фронт?».
Ті, хто пішов на фронт у 2014–2015 роках, говорять
про громадянський обов’язок як головний мотив
участі у війні дещо частіше, ніж ті, хто пішов на фронт
пізніше (2014–2015 рр. – 74,9% опитаних цієї групи,
2016–2021 рр. – 66,3%). Вони також частіше зазначали, що не хотіли допустити захоплення ворогом
нових територій (2014–2015 рр. – 39,3%, 2016–
2021 рр. – 23,8%) та що не могли спокійно залишатися
вдома, коли почалася війна (2014–2015 рр. – 34,2%,
2016–2021 рр. – 14,1%).

Щоб краще зрозуміти природу мотивації до участі
українців у АТО/ООС, проаналізуємо результати
фокус-групових дискусій. Під час обговорення цього
питання респонденти(-ки) окреслили низку чинників,
які умовно можна розділити на:
– патріотичні (бажання захистити свою країну та
не допустити поширення військових дій на інші
українські території; бажання захистити власну
родину та майбутнє дітей тощо);
– ідеологічні (політичні погляди; участь у політичних
партіях; причетність до волонтерського руху; відстоювання інтересів Євромайдану; ставлення до Росії
як імперії, яка завжди була ворогом України; сприйняття себе нащадками українського козацтва тощо);
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–

психологічні (почуття відповідальності; активна
життєва позиція; бажання допомогти друзям, які
воювали; загибель близької людини на фронті;
полон близької людини; враження від побачених
убитих та поранених бійців тощо).

Київ, ж., 33 р. … Вже восени 14 року я поїхала
на війну. Мене туди ледь узяли. Мені давали на
вибір або кухня, або щось друкувати, або медицина. Обрала медицину, щоб бути на війні.

ГОТОВНІСТЬ ВЕТЕРАНІВ(-ОК)
ПОВЕРНУТИСЯ В ЗОНУ ПРОВЕДЕННЯ
ООС

Серед поширених мотивів згадували й приклад
іншої людини, а також робочі обов’язки.
Разом із тим учасники(-ці) дискусій наголошували на
тому, що у перші два роки російсько-української війни
рушійною силою у протистоянні ворогу були добровольці, які стали на захист країни з власної ініціативи.

Більша частина опитаних ветеранів(-ок) усіх вікових
категорій не планують найближчим часом повертатися в зону проведення операції Об’єднаних сил
(61,2%). З них 32,2% вибрали відповідь «точно ні»,
29,0% – «скоріше ні». Думають про повернення у зону
ООС 29,6% опитаних. З них 17,0% відповіли на це
запитання «скоріше так», а 12,6% – «точно так».

У фокус-групах окремо порушувалася тема мотивації
до участі у російсько-українській війні серед жінок.
Респонденти(-ки) розповіли, що в цілому стимули для
жінок були такими самими, як і для чоловіків, за
деякими винятками. Водночас учасники(-ці) дискусій
нагадали, що на початку війни жінкам було складно
добровільно потрапити на фронт, кілька років було
витрачено на те, щоб їм відкрили шлях до військової
справи та можливості обіймати бойові посади.

Замислюються над тим, аби повернутися в зону ООС,
переважно люди, яким виповнилося 18–29 років
(34,9% опитаних цієї вікової групи відповіли «точно
так» і «скоріше так»). Натомість громадяни старшого
віку (60+) майже виключають для себе таку можливість (75,0% цієї вікової групи вибрали альтернативи
«точно ні» та «скоріше ні»).

Кропивницький, ч., 46 р. Ми виховувались
патріотично, в дусі України. Я дуже радий, що в
першу хвилю в 2014 році пішов. Ще багато
товаришів потому пройшли. На жаль, вже в
нашого товариша син загиблий. І це, знаєте, як
спонукало: треба йти, треба йти.

Діаграма 18.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чи думаєте ви про те, щоб повернутися в зону ООС
найближчим часом?»

Запоріжжя, ч., 39 р. Батько пішов першим
воювати добровольцем у 14 році. Потім
отримав поранення. Найбільше вплинуло, коли
приїхав до нього у Мечникова у Дніпро, до
лікарні, і побачив поранених пацанів, купу
волонтерів, величезні кілометрові черги – люди
здавали кров.

61,2%
29,0%

29,6%
17,0%

12,6%

Точно
так

32,2%

9,2%

Скоріше
так

Скоріше
ні

Точно ні

Важко
відповісти

Таблиця 7.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Чи думаєте ви про те, щоб повернутися в зону ООС найближчим
часом?» залежно від віку
ВІК
18–29 років

30–44 років

45–59 років

60 років i більше

Точно так

16,3%

11,5%

13,2%

5,0%

Скоріше так

18,6%

16,9%

15,9%

20,0%

Скоріше ні

28,5%

30,2%

27,1%

25,0%

Точно ні

28,5%

31,8%

34,1%

50,0%

8,1%

9,6%

9,7%

0,0%

Важко відповісти
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Таблиця 8.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Чи думаєте ви про те, щоб повернутися в зону ООС найближчим
часом?» залежно від регіону проживання
РЕГІОН ПРОЖИВАННЯ
Північний

Центральний

Східний

Західний

Південний

Точно так

15,5%

4,5%

13,1%

17,3%

5,0%

Скоріше так

16,2%

12,7%

11,3%

25,9%

16,8%

Скоріше ні

18,4%

36,9%

32,4%

34,6%

24,8%

Точно ні

42,2%

35,0%

30,6%

14,4%

46,5%

7,6%

10,8%

12,6%

7,8%

6,9%

Важко відповісти

Найвищий рівень бажання повернутись у зону проведення ООС найближчим часом продемонстрували
мешканці західного (43,2% ствердних відповідей) та
східного (41,6% ствердних відповідей) макрорегіонів.
Найменше думають про повернення на фронт
мешканці центрального та південного макрорегіонів
(північний – 60,6% жителів цього регіону вибрали
альтернативи «точно ні» та «скоріше ні», центральний –
71,9%, південний – 71,3%).

Діаграма 19.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чому ви хотіли би повернутися повернутися в зону
ООС?» (на запитання відповідали тільки ті, хто думає про те,
щоб повернутися в зону ООС найближчим часом;
респонденти(-ки) могли вибрати кілька варіантів відповіді)
Це мій громадянський обов’язок
– бути на фронті, коли у країні
продовжується війна
Розумію, що моя кваліфікація,
навички та вміння потрібні на
фронті
На фронті відчуваю, що
знаходжуся в колі однодумців

47,3%
37,2%

Серед тих, хто думає про повернення в зону проведення ООС найближчим часом, кожен(-а) другий(-а)
хотів(-ла) би зробити це тому, що вважає своїм громадянським обов’язком бути на фронті, коли в країні
триває війна (47,3%). Понад третина з цих респондентів(-ок) хотіли б знову опинитися на фронті, бо розуміють, що їхня кваліфікація, навички та вміння там
потрібні (37,2%).

22,0%

На війні краще відчуваєш
життя та справжні цінності

17,2%

Помститися ворогу за загиблих,
поранених, полонених
Допомогти друзям, родичам,
які й досі воюють в зоні ООС,
знаходяться в полоні

14,2%
13,9%

Для кар’єрного зростання

13,2%

Задля отримання
матеріального забезпечення;
через відсутність роботи

Мають бажання повернутися у зону бойових дій через
те, що там є можливість перебувати в колі однодумців, ще 22,0%, а 17,2% зауважили, що на війні
краще відчуваються життя та справжні цінності.
Повернутися на фронт, аби помститися ворогу за
загиблих, поранених та полонених, хотіли б 14,2%
респондентів(-ок), які відповідали на це запитання;
аби допомогти друзям, родичам, які й досі воюють в
зоні ООС, перебувають у полоні, – 13,9%; задля
кар’єрного зростання – 13,2%. 9,1% хотіли би повернутися у зону проведення ООС задля отримання
матеріального забезпечення.

9,1%
2,7%

Втекти від особистих проблем
Інше

4,4%

Важко відповісти

1,4%

Діаграма 20.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чи хотіли б ви розпочати чи продовжити військову
службу в ЗCУ або інших силових структурах?»

Понад половина всіх опитаних не планують розпочинати або продовжувати військову службу в Збройних
Силах України та інших силових структурах (55,0%). З
них 33,5% вибрали відповідь «точно ні», а 21,5% –
«скоріше ні».

55,0%
38,5%

38,8%
21,3%

17,5%

21,5%

Хотіли б розпочати та продовжити військову службу
понад третина респондентів(-ок) – 38,8%. З них 21,3%
відповіли на це запитання «точно так», а 17,5% –
«скоріше так».

6,2%
Точно
так

Скоріше
так

Скоріше
ні

Точно ні

Важко
відповісти
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Таблиця 9.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Чи хотіли б ви розпочати чи продовжити військову службу в ЗCУ
або інших силових структурах?» залежно від статі
СТАТЬ
Чоловіча

Жіноча

Точно так

21,2%

22,5%

Скоріше так

16,6%

27,5%

Скоріше ні

21,5%

21,3%

Точно ні

34,3%

23,8%

Важко відповісти

6,3%

5,0%

Таблиця 10.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Чи готові ви взяти участь у воєнних діях у разі повномасштабного
вторгнення агресора в Україну?» залежно від віку
ВІК
18–29 років

30–44 років

45–59 років

60 років i більше

Точно так

54,1%

52,0%

58,5%

40,0%

Скоріше так

27,9%

32,7%

23,3%

25,0%

Скоріше ні

6,4%

6,7%

4,3%

15,0%

Точно ні

4,7%

4,4%

6,6%

15,0%

Важко відповісти

7,0%

4,2%

7,4%

5,0%

Жінки частіше за чоловіків висловлювали бажання
розпочати чи продовжити військову службу в ЗCУ або
інших силових структурах. Загалом підтримують таке
рішення 50% опитаних жінок проти 37,8% чоловіків.

Неготовність піти на фронт навіть за умови повномасштабної війни висловив(-ла) лише кожен(-а) десятий(-а) респондент(-ка) (11,4%): 5,2% відповіли на це
запитання «точно ні», 6,2% – «скоріше ні».

Наголосимо, що переважна більшість опитаних ветеранів(-ок) заявили про готовність взяти участь у
воєнних діях у разі повномасштабного вторгнення
агресора в Україну (83,1%). При цьому понад половина вибрали відповідь «точно так» (53,8%), а понад
чверть – «скоріше так» (29,3%).

Ветерани(-ки) всіх вікових груп у переважній більшості
готові взяти участь у воєнних діях у разі повномасштабного вторгнення агресора в Україну: 82,0% віком
18–29 років, 84,7% віком 30–44 років, 81,8% віком
45–59 років, 65,0% віком 60 років і більше. Серед тих
ветеранів(-ок), які не готові взяти участь у бойових
діях навіть у разі повномасштабного вторгнення агресора в Україну, переважають респонденти(-ки)
найстаршої вікової групи, тобто «60 років і більше»
(30,0% опитаних цієї вікової групи вибрали альтернативи «точно ні» та «скоріше ні»).

Діаграма 21.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чи готові ви взяти участь у воєнних діях у разі
повномасштабного вторгнення агресора в Україну?»

53,8%

Частина учасників(-ць) фокус-груп повідомили, що
готові розпочати чи продовжити військову кар’єру.
Дехто також зазначив, що хотів би повернутися на
фронт. Ветерани(-ки) обґрунтовували свою позицію
необхідністю передавати бойовий досвід бійцям, які
наразі несуть службу на передовій, або власним
бажанням здобути більше досвіду. Дехто також
зауважив, що не може знайти себе в цивільному
житті, тому замислюється про повернення на
військову службу.

83,1%

29,3%
11,4%
6,2%
Точно
так

Скоріше
так

Скоріше
ні

5,2%
Точно ні

5,5%
Важко
відповісти
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Декілька людей зазначили, що готові повернутися на
фронт у разі призову, наказу (для діючих військовослужбовців), а також у разі можливості потрапити в ту
саму частину, де служили раніше.

вибирають місце так, щоб тримати в полі зору двері,
сідають так, щоб позаду не було людей, бажано, щоб
була стіна) тощо. Крім того, ветерани(-ки) повідомляли про загострення відчуттів і зростання нетерпимості до проявів несправедливості.

Ті, хто хотів би повернутися на фронт, але не може
цього зробити, здебільшого називали такі причини:
стан здоров’я, похилий вік.

Львів, ч., 50 р. З точки зору психіки і психофізіології виключно на гірше змінює, це аксіома тут.

Усі учасники(-ці) якісного дослідження висловили
готовність повернутися на фронт у разі реальної
загрози нашій країні з боку РФ.

Київ, ж., 34 р. Я дуже сильно підірвала своє
здоров’я, в тому числі гормональне. Я більше
не можу мати дітей.

Київ, ч., 42 р. Так, я піду воювати, якщо буде
загострення. Але я не хочу військової кар’єри.

Запоріжжя, ч., 56 р. У мене багато було друзів.
І вони всі гарні люди, добрі до мене. Але так
сталось, що немає про що розмовляти.

Чернігів, ч., 36 р. У мене рюкзак стоїть удома,
зібраний, з бронежилетом. Як кажуть, черговий
рюкзачок зібрано. Я знаю, куди мені їхати – на
місце дислокації військової частини.

Під час фокус-груп ветерани(-ки) також зазначали, що
військовий досвід сприяв їхньому особистісному зростанню, загартуванню характеру (вони стали рішучішими та мають активнішу життєву позицію), а також
покращив їхню систему цінностей та розширив
погляди. Вони усвідомили цінність життя та почали
більше цінувати час.

Київ, ж., 29 р. Я отримала на передовій тяжке
захворювання, і вже не можна говорити про те, чи
хотіла б я повернутися на службу. Я вже не годна.
Мені там вже нічого робити. Але якщо буде загострення, то в будь-якому разі ми всі поїдемо.

Крім того, у них загострилося відчуття цінності дружби
(цьому сприяла поява нових друзів серед побратимів, і
ці зв’язки, як казали респонденти(-ки), є більш сталими,
бо базуються на однакових життєвих позиціях), з’явилась принциповість у поглядах у різних ситуаціях, сформувалась висока вимогливість до інших людей.

ПРОБЛЕМИ, З ЯКИМИ ЗІТКНУЛИСЯ
ВЕТЕРАНИ(-КИ) ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ
СЛУЖБИ В АТО/ООС
Майже чверть опитаних ветеранів(-ок) повернулися із
зони проведення АТО/ООС у пригніченому настрої, із
психологічними проблемами (24,4%). Майже стільки
ж респондентів(-ок) не відчули гідного ставлення до
себе з боку суспільства (24,0%). Кожен(-а) п’ятий(-а)
внаслідок проходження військової служби отримав(-ла) поранення і втратив здоров’я (20,9%). Крім
того, 17,0% ветеранів(-ок) вважають, що не отримали
гідної матеріальної допомоги від держави, а в
кожного(-ої) десятого(-ої) погіршилися стосунки із
сім’єю та родичами (10,1%). При цьому 9,6% через
проходження військової служби в АТО/ООС утратили
роботу, а у 9,5% погіршилися стосунки з друзями,
оточенням.

Діаграма 22.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«З якими наслідками ви зіткнулися під час та після
проходження військової служби в АТО/ООС?»
(респонденти(-ки) могли вибрати кілька варіантів відповіді)
Повернулися після війни з
пригніченим настроєм,
психологічними проблемами
Не відчули гідного ставлення
з боку суспільства

24,4%
24,0%

Отримали поранення,
втратили здоров’я

20,9%

Не отримали гідної матеріальної
допомоги та пільг від держави

17,0%

Погіршилися стосунки з сім’єю,
родичами

Привертає увагу той факт, що, за словами багатьох
учасників(-ць) фокус-групових дискусій, після російсько-української війни вони зіткнулися з погіршенням
стану здоров’я та психологічними проблемами.

Втратили роботу

9,6%

Погіршилися стосунки
з друзями, оточуючими

9,5%

Не змогли знайти своє місце
у цивільному житті

Частина респондентів(-ок) розповіли, що не можуть
спілкуватися на інші теми, крім військових, не знаходять спільних інтересів із колишніми друзями з цивільного життя. Деякі ветерани(-ки) зазначали, що відчувають складнощі у сприйнятті цивільного життя
(особливо це стосується відвідування розважальних
закладів), а також помітили в собі зміну поведінки
(оцінюють шляхи виходу з приміщень, територію;

Виникли житлові проблеми
Інше
Ні з якими
Важко відповісти
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Також респонденти(-ки) зазначали, що завдяки побратимам у них виникла потужна віра у країну та українців і що сьогодні у них є чітке бажання сприяти позитивним змінам у країні.

Діаграма 23.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чи отримали ви посвідчення учасника бойових дій?»
Так, отримали

Київ, ч., 42 р. Сильно змінило моє життя. Я
виріс над собою. Позитивно змінився.

Ні, але у процесі
отримання
Ні, не отримали,
але планують це зробити

Львів, ч., 61 р. Десь почав розуміти людину
другу якусь... І ціниш життя.
Львів, ч., 48 р. Ти цінуєш час. Ти розумієш, що
він невблаганно може одного дня закінчитись,
а ти далі будеш збиратися щось там робити.
Київ, ч., 49 р. Ще дуже позитивно те, що змінилася думка про наш народ і про нашу країну.
Тому що такого волонтерського руху, такого
патріотизму, який був на початку 13–14 років, у
15 році… Це були хлопці, які йшли самі.
Військкомати були переповнені.

Абсолютна більшість опитаних ветеранів(-ок) повідомили, що отримали посвідчення учасника бойових дій
(90,2%). Лише кожен(-а) десятий(-а) заявив(-ла), що не
має відповідного документа (9,8%). З них 3,0% перебувають у процесі отримання посвідчення УБД, ще
2,7% не отримали його через бюрократичні перешкоди, 2,5% не планують отримувати, а 1,6%
планують це зробити у майбутньому.

Ні, не отримали через
бюрократичні перепони

2,7%

Ні, не отримали
і не планують

2,5%

Діаграма 25.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Як ви вважаєте, чи достатньо в цілому захищені права
ветеранів(-ок) АТО/ООС на державному рівні?»
41,7%

38,1%
62,5%
24,6%

22,6%

22,5%

7,7%

Скоріше
ні

64,3%

28,0%

32,3%

Скоріше
так

1,6%

Більшість опитаних ветеранів(-ок) вважають, що їхні
права недостатньо захищені на державному рівні
(64,3%). З них відповідь «скоріше ні» вибрали 41,7%,
«точно ні» – 22,6%. У цілому достатньо захищеними
свої права вважають понад чверть респондентів(-ок)
(28,0%). З них 22,5% відповіли на це запитання
«скоріше так», а 5,5% – «точно так».

Діаграма 24.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«На вашу думку, чи достатньо ви володієте інформацією
щодо пільг, прав i соціальних гарантій ветеранів(-ок)
АТО/ООС?»

Точно
так

3,0%

Більшість респондентів(-ок) масового опитування
відповіли, що достатньою мірою обізнані з наявними
пільгами, правами і соціальними гарантіями для ветеранів(-ок) АТО/ООС (62,5%). З них 38,1% вибрали
відповідь «скоріше так», 24,4% – «точно так». При
цьому, на думку третини опитаних, їхня поінформованість про ці аспекти недостатня (32,3%). З них 24,6%
вибрали менш категоричну відповідь «скоріше ні»,
7,7% – відповідь «точно ні».

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРАВА
УЧАСНИКІВ(-ЦЬ) АТО/ООС

24,4%

90,2%

Точно ні

7,7%

5,5%

5,2%

Точно
так

Важко
відповісти
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Таблиця 11.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Як ви вважаєте, чи достатньо в цілому захищені права
ветеранів(-ок) АТО/ООС на державному рівні?» залежно від регіону проживання
РЕГІОН ПРОЖИВАННЯ
Північний

Центральний

Східний

Західний

Південний

Точно так

6,9%

6,4%

6,3%

4,1%

2,0%

Скоріше так

16,6%

36,3%

18,9%

23,0%

23,8%

Скоріше ні

41,9%

32,5%

35,1%

49,0%

52,5%

Точно ні

27,1%

16,6%

28,4%

18,5%

16,8%

Важко відповісти

7,6%

8,3%

11,3%

5,3%

5,0%

Таблиця 12.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Чи стикалися ви з порушенням своїх прав як ветерана(-ки)?»
залежно від віку
ВІК
18–29 років

30–44 років

45–59 років

60 років i більше

Так, багато разів

9,3%

13,5%

13,6%

15,0%

Так, час від часу

27,9%

32,9%

35,7%

35,0%

Так, один або кілька разів

19,8%

21,8%

19,0%

0,0%

Нi, ніколи

35,5%

27,5%

26,7%

45,0%

7,6%

4,4%

5,0%

5,0%

Важко відповісти

Зауважимо, що позицію щодо достатньої захищеності
своїх прав частіше за інших (майже удвічі) поділяють
ветерани(-ки), які проживають у центральному регіоні
країни (42,7% опитаних цього регіону вибрали відповіді «точно так» і «скоріше так»).

Діаграма 26.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чи стикалися ви з порушенням своїх прав як
ветерана(-ки)?»
65,9%
32,8%

Близько третини ветеранів(-ок) час від часу стикаються з порушенням своїх прав (32,8%). Кожен(-а)
п’ятий(-а) стикався(-лася) з цим явищем один або
кілька разів (20,3%). 12,0% опитаних мали справу з
таким негативним досвідом багато разів. Жодного
разу не стикалися з порушенням своїх прав понад
чверть респондентів(-ок) (29,0%).

29,0%
20,3%

12,8%
5,1%
Так, багато
разів

Частіше за інших заявляли, що не стикаються з порушенням своїх ветеранських прав, ті, кому за 60 років та
молоді люди (18–29 років – 35,5% опитаних цієї вікової
групи, 30–44 років – 27,5%, 45–59 років – 26,7%,
60 років i більше – 45,0%). До речі, відповіді представників старшої вікової групи (60 років і більше) розділилися приблизно порівну: 50% зауважили, що їхні права
порушувалися («так, багато разів» – 15,0%, «так, час
від часу» – 35,0%), а 45,0% – що не порушуються.

Так, час
від часу

Так, один
або кілька
разів

Ні, ніколи

Важко
відповісти

Водночас люди середнього віку здебільшого стикалися з порушенням прав час від часу (18–29 років –
27,9%, 30–44 роки – 32,9%, 45–59 років – 35,7%,
60 років i більше – 35,0%).
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Більшість ветеранів(-ок), які мали справу з порушенням своїх ветеранських прав, стикалися з несправедливістю у питанні забезпечення земельною
ділянкою (61,0%). Майже половина респондентів(-ок),
які відповідали на це запитання, зазначили, що їхні
права порушувалися під час проїзду в громадському
транспорті (46,0%).

Діаграма 27.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«За яких обставин ви стикалися з несправедливістю та
порушенням ваших прав як ветерана(-ки) найчастіше?»
(респонденти(-ки) могли вибрати кілька варіантів відповіді;
на запитання відповідали тільки ті, хто хоча б раз стикався з
порушенням своїх прав як ветерана(-ки))
61,0%

Забезпечення земельною ділянкою
Проїзд у громадському транспорті
(безоплатний проїзд)
Забезпечення житлом, ремонт житла

29,0%

Проходження медичного обстеження,
лікування, отримання безкоштовних ліків

22,3%

Отримання пільг зі сплати податків, зборів,
мита та інших платежів до бюджету

13,8%

Оформлення субсидії, отримання пільг
на оплату житлово-комунальних послуг

12,6%

Оформлення статусу особи з інвалідністю
внаслідок війни та/або отримання
відповідної одноразової грошової допомоги

11,1%

На робочому місці

10,9%

Оформлення статусу УБД

10,0%

Оформлення пенсії
Інше
Важко відповісти

Крім того, понад чверть опитаних мали справу з порушеннями у питаннях забезпечення житлом та ремонту
житла (29,0%). Відчували несправедливість під час
проходження медичного обстеження, лікування,
отримання безкоштовних ліків 22,3%, під час отримання пільг зі сплати податків, зборів, мита та інших
платежів до бюджету – 13,8%. Зіткнулися з порушенням прав під час оформлення субсидії, отримання пільг на оплату послуг ЖКГ 12,6%, під час
оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок
війни або під час отримання відповідної одноразової
грошової допомоги – 11,1%. Кожен(-а) десятий(-а)
відчував(-ла) несправедливість на робочому місці
(10,9%) та під час оформлення статусу УБД (10,0%).

46,0%

7,7%
3,2%
1,2%

Таблиця 13.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «За яких обставин ви стикалися з несправедливістю та порушенням
ваших прав як ветерана(-ки) найчастіше» залежно від віку (респонденти(-ки) могли вибрати кілька варіантів відповіді; на
запитання відповідали тільки ті, хто хоча б раз стикався з порушенням своїх прав як ветерана(-ки))
ВІК

СТАТЬ

18–29
років

30–44
років

45–59
років

60 років
i більше

Чоловіча

Жіноча

Забезпечення житлом, ремонт житла

31,6%

30,1%

23,3%

60,0%

28,8%

30,8%

Забезпечення земельною ділянкою

55,1%

64,8%

56,8%

50,0%

60,6%

65,4%

На робочому місці (надання щорічної відпустки у
зручний час; виплати 100% середньої з/п у разі
тимчасової непрацездатності тощо)

12,2%

11,5%

8,0%

30,0%

10,9%

11,5%

Отримання пільг зі сплати податків, зборів, мита та
інших платежів до бюджету

16,3%

13,9%

12,5%

10,0%

13,7%

15,4%

Оформлення пенсії

1,0%

6,7%

11,9%

40,0%

8,2%

1,9%

Оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок
війни та/або отримання відповідної одноразової
грошової допомоги

5,1%

10,7%

14,8%

20,0%

11,2%

9,6%

Оформлення статусу УБД

10,2%

9,9%

9,1%

30,0%

10,0%

9,6%

Оформлення субсидії, отримання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг

20,4%

11,2%

11,9%

0,0%

12,4%

15,4%

Проїзд у громадському транспорті (безоплатний проїзд)

62,2%

46,4%

38,6%

0,0%

45,5%

51,9%

Проходження медичного обстеження, лікування,
отримання безкоштовних ліків

20,4%

23,7%

19,9%

30,0%

21,4%

32,7%

Інше

1,0%

4,0%

2,8%

0,0%

2,8%

7,7%

Важко відповісти

0,0%

1,1%

2,3%

0,0%

1,0%

3,8%
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Представники всіх вікових груп найчастіше стикалися
з несправедливістю у питаннях, пов’язаних із земельними ділянками (18–29 років – 55,1% опитаних цієї
вікової групи, 30–44 років – 64,8%, 45–59 років –
56,8%, 60 років i більше – 50,0%). Майже всі (за
винятком вікової групи «60+») мали досвід порушення
права на безоплатний проїзд у громадському транспорті (18–29 років – 62,2%, 30–44 років – 46,4%,
45–59 років – 38,6%, 60 років i більше – 0,0%).

вість безкоштовно користуватися громадським транспортом (за винятком метро). Також вони досить
часто нарікали на порушення права на отримання
землі: за їхніми словами, місцева влада часом не
сприяє отриманню ділянок, а ті вільні земельні
ділянки, які пропонуються, розташовані далеко від
місця проживання.
Чернігів, ч., 36 р. Ще треба її (землю) вибити,
якщо на те пішло.

Усі ветерани(-ки), незалежно від віку, мали негативний
досвід, пов’язаний із порушенням їхніх прав на забезпечення житлом та ремонт житла (18–29 років –
31,6%, 30–44 років – 30,1%, 45–59 років – 23,3%, 60
років i більше – 60,0%) та проходження медичного
обстеження й лікування (18–29 років – 20,4%, 30–44
років – 23,7%, 45–59 років – 19,9%, 60 років i більше –
30,0%). Представники найстаршої вікової категорії
(60+) частіше за інших стикалися з порушеннями під
час оформлення пенсії (40,0%) та статусу УБД (30,0%),
а також з несправедливістю на робочому місці (30,0%).

Крім того, звучали думки про неможливість у деяких
випадках використати пільги на медичне обслуговування. Серед найпоширеніших проблем, пов’язаних із
медициною, називали, зокрема, такі:
– скорочено перелік безкоштовних ліків і послуг;
– операції, процедури, які коштують дорого, не
надаються; у медичних закладах це замовчується
або пояснюється тим, що необхідні апарати
зламані, а ліків та відповідних медичних матеріалів немає в наявності; іноді лікарі посилаються
на те, що стан пацієнта не є тяжким;
– перепрофілювання відділень для ветеранів(-ок)
під лікування Covid-19;
– відсутність окремих палат для жінок-ветеранок.

Суттєвих розбіжностей у відповідях жінок та чоловіків
не спостерігалося, крім запитання про проходження
медичного обстеження, лікування. 32,7% ветеранок
зазначили, що стикаються з порушенням прав у
медичних закладах (натомість відповідний показник у
чоловіків – 21,4%).

Київ, ч., 41 р. Зараз найбільша проблема – це
незабезпечення військовослужбовців і ветеранів медичною допомогою в повному обсязі.

Більшість учасників(-ць) фокус-групових дискусій
зазначили, що знають про всі свої права як ветеранів(-ок) поверхово. При цьому частина респондентів(-ок) зауважували, що гарантовані законом соціальні гарантії не працюють або працюють частково,
що держава почала урізати деякі пільги.

Київ, ж., 29 р. Я на початку року, вже маючи
УБД, потрапила в лікарню, в цивільну. І я запитала, чому мене не поклали в палату до УБД. А
мені сказали, що ця палата в чоловічому відділенні… Це просто принижує.
Обговорюючи в групах питання удосконалення правової
бази, ветерани(-ки) зазначали, що чимало відповідних
прав та соціальних гарантій уже прописані в законодавстві, а держава просто повинна їх виконувати.

Деякі ветерани(-ки) також наголошували, що до отримання тих соціальних гарантій, які все ж прописані на
законодавчому рівні, потрібно докласти чимало
зусиль. Часом, за їхніми словами, необхідно «виборювати» їх: звертатися до юристів, подавати заяви до
суду, писати заяви керівникам закладів, що надають
пільги, а іноді навіть «підвищувати голос» та «заручатися підтримкою побратимів».

Разом із тим лунали окремі думки про те, що, крім
іншого, держава повинна гарантувати:
– працевлаштування
ветеранів(-ок)
(про
цю
проблему говорили найчастіше);
– навчання або перекваліфікацію ветеранів(-ок);
– повне безоплатне медичне забезпечення;
– професійний психологічний скринінг кожного(-ої)
ветерана(-ки) з подальшою психологічною реабілітацією в разі необхідності;
– психологічну підтримку для сімей ветеранів(-ок);
– захист прав тих, хто пішов у добровольчі батальйони на початку війни.

Київ, ч., 35 р. Законом прописана ціла купа
соціальних гарантій, пільг і так далі. Я їх навіть
не знаю і не вчив, просто знаю, що їх дуже
багато.
Запоріжжя, ч., 58 р. Дивіться, права гарантовані законодавчо. Є база законодавча. Але ця
база не підтверджена фінансовою частиною.

Запоріжжя, ч., 58 р. Головна мета держави
зараз яка? По-перше, вивести людину з цього
бойового стану. Тобто адаптувати її більшменш зараз у цивільному житті... Допомогти їй
отримати професію, зайнятись чимось, якимось
бізнесом, перевчитись.

Київ, ж., 46 р. Добиваємося пільг у судовому
порядку. Після судів починають працювати.
Наводячи конкретні приклади порушення своїх прав,
ветерани(-ки) найчастіше згадували про ситуацію, з
якою мають справу майже щодня, а саме: неможли24
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ПІДТРИМКА ВЕТЕРАНІВ(-ОК) АТО/ООС
НА РІВНІ ГРОМАДСЬКОГО СЕКТОРА

Чернігів, ж., 26 р. У мене просто багато
прикладів знайомих, котрим, можливо, не
потрібні були б і таблетки, і психологічна
підтримка, якби вони, повернувшись, тут
знайшли себе. Тобто якась допомога в працевлаштуванні не завадила б.

Більшість опитаних зазначили, що не мають досвіду
співпраці з об’єднаннями ветеранів(-ок), громадськими організаціями, профільними благодійними
фондами (65,5%). Натомість 31,9% респондентів(-ок)
повідомили, що мають такий досвід, ще 2,6% було
складно відповісти на це запитання.

Львів, ж., 44 р. Можливо, не самому ветерану
так важко, як його сім’ї. Але вони ж це теж все
тримають в собі… Це зараз вже почали групуватися, там жінки, матері. Але… вони самі це
роблять.

Найактивніше співпрацюють з об’єднаннями ветеранів(-ок) і відповідними фондами чоловіки (33,0%
опитаних чоловіків проти 18,8% жінок) віком від 40 до
59 років (38,4% опитаних цієї вікової категорії). Понад
третина мають досвід співпраці з об’єднаннями ветеранів(-ок) АТО/ООС, громадськими організаціями,
благодійними фондами у трьох регіонах: у західному
(36,6% опитаних цього регіону), центральному (36,6%)
та східному (36,0%).

Варто зауважити, що під час фокус-групових дискусій
окремо порушувалося питання захисту прав жінок із
числа ветеранок АТО/ООС. Більшість респондентів(-ок) поділяє думку про те, що наразі перелік прав
та пільг є однаковим як для ветеранів, так і для ветеранок. Хоча неодноразово зазначалося, що права
жінок порушуються частіше, ніж права чоловіків, і що
іноді жінки не можуть себе захистити нарівні з чоловіками. Учасники(-ці) якісного дослідження особливо
наголошували на тому, що жінки мають обмежені
права у військовій сфері, наприклад, коли йдеться
про розбудову кар’єри чи набуття військового досвіду
на передовій.

Водночас жінки майже не взаємодіють із такими організаціями: цей факт підтвердили 77,5% ветеранок.
Також майже не мають відповідного досвіду молоді
люди у віці 18–29 років (72,1% із них вибрали відповідь «ні») та найстарші ветерани(-ки) у віці 60 років і
більше (75,0%). Зрідка звертаються до таких об’єднань ті, хто поїхав на фронт у 2016–2021 роках
(75,4% серед тих, хто вирушив на фронт у ці роки).

Запоріжжя, ж., 25 р. Тому що в нас всі говорять про гендерну рівність, про гендерну політику. Але це тільки на словах, в діях майже ніде
нічого не відбувається. Можливо, тому що ми
тільки почали про це розмовляти. І ще все це
відображається тільки на словах, не в діях.

Діаграма 28.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чи маєте ви досвід співпраці з об’єднаннями
ветеранів(-ок) АТО/ООС, громадськими організаціями,
благодійними фондами?»

Київ, ж., 41 р. Їдеш в автобусі й навіть не показуєш УБД, тому що тебе просто заплюють,
через те, що ти жінка… Так, вже не раз так було.
Тому я намагаюся його не витягувати, в метро
лише.

Важко відповісти
2,6%
Ні
65,5%

Так
31,9%

Лунали пропозиції щодо проведення державою соціологічного опитування з метою окреслення переліку
потреб ветеранів, а також розробки та впровадження
низки програм, спрямованих на формування позитивного образу ветеранів у суспільстві.

Таблиця 14.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Чи маєте ви досвід співпраці з об’єднаннями ветеранів(-ок)
АТО/ООС, громадськими організаціями, благодійними фондами?» залежно від віку та статі
ВІК

СТАТЬ

18–29 років

30–44 років

45–59 років

60 років i більше

Чоловіча

Жіноча

Так

25,0%

31,3%

38,4%

25,0%

33,0%

18,8%

Нi

72,1%

66,7%

57,8%

75,0%

64,5%

77,5%

Важко відповісти

2,9%

2,0%

3,9%

0,0%

2,5%

3,8%
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Таблиця 15.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Чи маєте ви досвід співпраці з об’єднаннями ветеранів(-ок)
АТО/ООС, громадськими організаціями, благодійними фондами?» залежно від регіону
РЕГІОН ПРОЖИВАННЯ
Північний

Центральний

Східний

Західний

Південний

Так

24,2%

36,3%

36,0%

36,6%

25,7%

Нi

73,6%

59,9%

60,4%

61,7%

72,3%

Важко відповісти

2,2%

3,8%

3,6%

1,6%

2,0%

Таблиця 16.
Двовимірний розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «У якому році ви вперше потрапили в зону
АТО/ООС» та «Чи маєте ви досвід співпраці з об’єднаннями ветеранів(-ок) АТО/ООС, громадськими організаціями,
благодійними фондами?»
РІК
2014–2015

2016–2021

Так

37,1%

22,7%

Нi

59,9%

75,4%

Важко відповісти

3,0%

1,9%

Відповідаючи на запитання про те, з якими саме організаціями вони співпрацювали, ветерани(-ки) найчастіше згадували про «Спілку учасників, ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій» (30,7% серед тих, хто має
досвід взаємодії з ветеранськими об’єднаннями).

Діаграма 29.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Який саме досвід співпраці з об’єднаннями
ветеранів(-ок) АТО/ООС, громадськими організаціями,
благодійними фондами ви маєте?»
Участь у культурних заходах,
спілкування з однодумцями

Також респонденти(-ки), які взяли участь у кількісному
дослідженні, зазначали, що особисто мали справу з
такими організаціями, як: «Центр надання соціально-психологічних послуг» (8,2%); «Асоціація ветеранів
АТО України» (6,9%). Неодноразово згадувалися всеукраїнське об’єднання учасників АТО «Українці разом!»,
ГО ветеранів та інвалідів АТО «Рапіра», ГО «Жіночий
ветеранський
рух»,
ГО
«Юридична
сотня»,
ГО VeteranoService, Рада ветеранів АТО, ГО «Волонтери
Закарпаття», «Повернись живим», Благодійний фонд
«Сестра милосердя», «Центр реадаптації та реабілітації
«Ярміз», «Veteran Hub», «Червоний Хрест», «Спілка учасників АТО «Патріот», ГО «Схід та Захід разом», «Армія
SOS» та інші. Утім, 14,1% опитаних відповіли, що не
пам’ятають назву організації, з якою контактували.

43,6%

Отримання медичної
допомоги

37,9%

Отримання правової
допомоги

33,5%

Отримання матеріальної
допомоги

23,5%

Проходження курсів, тренінгів,
семінарів для покращення
професійних та мовних навичок або
для перекваліфікації

23,5%

Отримання психологічної
допомоги

Досвід співпраці з ветеранськими організаціями у
респондентів(-ок) здебільшого пов’язаний з участю в
різноманітних культурних заходах (43,6% тих, хто
відповів, що має досвід взаємодії з такими об’єднаннями). Крім того, медичну допомогу від таких організацій отримали 37,9%; правову – 33,5%, матеріальну –
23,5%. Проходили курси, тренінги, семінари з удосконалення професійних та мовних навичок, перекваліфікації ще 23,5%. Психологічну допомогу отримали
17,2%. Ще 15,0% відвідували спортивні секції, тренування, змагання, а 14,7% особисто брали участь у
створенні та/або роботі таких організацій.

Відвідування спортивних секцій,
тренувань, змагань

15,0%

Участь у створенні та/або
роботі таких структур

14,7%

Отримання грантів на
розвиток власної справи
Навчання військової справи

Інше
Важко відповісти
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17,2%

8,2%

4,4%

8,5%

1,9%
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Більшість ветеранів(-ок), які взяли участь у якісному
дослідженні, також повідомили, що після повернення
з АТО/ООС не зверталися до недержавних організацій,
фондів і не знайомі з їхньою діяльністю (хоча й чули,
що існує багато таких спілок). Тож, за їхніми словами,
вони не отримували жодної допомоги від таких об’єднань та не брали участі в організовуваних ними
заходах. Натомість ветерани(-ки) наголошували, що
іноді самі допомагають побратимам та їхнім сім’ям у
приватному порядку.

ветеранів АТО», «Жіночій ветеранський рух» та
«Всеукраїнський союз ветеранів АТО». Своєю чергою,
група
в
Кропивницькому
говорила
про
«Всеукраїнське бойове братерство», «Батьківське
серце», «Патріот Кіровоградщини» та «Українську
військову організацію». У Львові ж розповідали про
«Будинок ветеранів».
Львів, ж., 34 р. Я вважаю, що їх дуже багато.
Хто цим цікавиться, якщо він активний і дійсно
хоче щось собі поміняти, насправді цього маса.
Просто поцікавитись, люба спеціальність, любі
курси. І вони для ветеранів доступні.

Серед причин неучасті в організовуваних різними
громадськими організаціями, фондами та іншими
об’єднаннями тренінгах, семінарах, курсах ветерани(-ки), зокрема, називали такі:
– брак вільного часу, незручний розклад занять;
– відсутність зацікавленості;
– неефективність таких заходів («гроші, кинуті на
вітер»).

Запоріжжя, ч., 58 р. І декілька з них доволі
дієві, працюють, допомагають.
Загалом учасники(-ці) фокус-групового дослідження
найчастіше отримували від громадських об’єднань
або державних установ такі види послуг / допомоги,
як:
– психологічна реабілітація, психологічні тренінги;
– медична допомога (проведення операцій, встановлення
протезів,
надання
необхідних
препаратів);
– оздоровчі програми та фізична реабілітація;
– юридичні послуги (роз’яснення щодо прав та соціальних гарантій, які держава забезпечує ветеранам(-кам), допомога в отриманні довідок від
державних органів та обстоюванні прав);
– тренінги та навчання (IT-курси, мовні курси,
тренінги з перекваліфікації або підвищення кваліфікації, тренінги з підготовки бізнес-проєктів,
ведення бізнесу, семінари з фермерства тощо).

Ті, хто звертався по допомогу до недержавних організацій , здебільшого не пам’ятають назв останніх. Іноді
учасники(-ці) дослідження згадували тільки назви
іноземних держав, які виступали донорами програм
для ветеранів(-ок) (називалися Канада, Норвегія та
Швеція).
Утім, обговорюючи порушене питання, частина учасників(-ць) фокус-груп зазначили, що наразі є членами
організацій ветеранів(-ок) та активно працюють у них
або навіть є їх засновниками.
Як наголошували деякі респонденти(-ки), ветерани(-ки) організовували багато об’єднань, але значна
частина з них вже не працює. Серед причин: складність отримання грантів для реалізації проєктів;
висока конкуренція між організаціями; виникнення
конфліктів у колективі через розбіжності в поглядах;
фокусування на тренді ветеранського руху, а не на
конкретній допомозі ветеранам(-кам) та їхнім сім’ям.

Ветерани(-ки) зазначали, що такі заходи та послуги
часто організовує держава через профільні міністерства (раніше – Міністерство соціальної політики,
зараз – Міністерство у справах ветеранів) та Центр
зайнятості.
У ході дослідження серед ветеранів(-ок) також було
зафіксовано високий запит на безкоштовні тренінги,
курси, семінари за такими напрямами:
– вивчення іноземних мов;
– курси перекваліфікації (навчання професій,
широко затребуваних на ринку праці, наприклад у
галузі IT);
– психологічні тренінги (за участі професійних
психологів-практиків та з використанням методик
країн, які мають військовий досвід, зокрема
Ізраїлю та США.

Найбільшу поінформованість про роботу ветеранських об’єднань продемонстрували респонденти(-ки)
з Києва. Учасники(-ці) київських груп, зокрема, пригадали назви таких організацій та установ: «Жіночий
ветеранський рух», «Мир», «Об’єднання ветеранів
АТО України», «Київська міська спілка ветеранів АТО»,
«Київська міська спілка ветеранів АТО Деснянського
району», а також госпіталь «Лісова поляна». У
Запоріжжі називали «Рух ветеранів України» та
ЗМОВА («Запорізька міська організація ветеранів
АТО»). Мешканці Чернігова згадували про «Спілку
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СУСПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ЯКІ
ХВИЛЮЮТЬ ВЕТЕРАНІВ(-ОК)

економічний блок питань, зокрема погана економічна
ситуація в країні (42,9%), корупція (37,6%), а також
високі тарифи на послуги ЖКГ (35,3%). Крім того,
вони переймаються через відсутність ефективних
реформ (22,9%) та недостатню якість медичного
обслуговування (19,8%).

У межах опитування ветерани(-ки) визначили головні
суспільні проблеми, які сьогодні постали в Україні.
Тож, на їхню думку, топ-8 проблем країни – це:
– російсько-українська війна (67,8%);
– корупція (51,5%);
– погана економічна ситуація (42,5%);
– високі тарифи на послуги ЖКГ (38,5%);
– тимчасова окупація АР Крим та м. Севастополя
(31,3%);
– відсутність ефективних реформ (29,3%);
– епідемія коронавірусу Covid-19 (26,6%);
– низький рівень національної свідомості громадян,
недостатня якість патріотичного виховання (21,8%).

Ветеранів(-ок) турбують епідемія коронавірусу (18,9%),
низький рівень національної свідомості громадян,
недостатня якість патріотичного виховання (18,9%), а
також тимчасова окупація АР Крим та Севастополя
(15,7%). Проте відсоток тих, хто вибрав ці альтернативи, є дещо меншим порівняно із показником за
цими пунктами у розрізі державної проблематики
(особливо це стосується кримського питання).
Водночас ветерани(-ки) майже не вважають актуальними особисто для себе такі проблеми, як погана
екологічна ситуація (6,9%), недостатня якість освіти
(5,1%), мовне питання (4,3%), гендерна нерівність
(2,7%) та тероризм (1,2%). Так само вони майже не

Перераховуючи, які з суспільних проблем хвилюють їх
особисто, ветерани(-ки) зазначили, що найбільше
стурбовані російсько-українським воєнним конфліктом на сході України (56,1%). Разом із тим їх непокоїть

Таблиця 17.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Які основні суспільні проблеми сьогодні існують в Україні?»
та «Які з цих проблем турбують особисто вас найбільше?» (респонденти(-ки) могли вибрати не більш ніж п’ять варіантів
відповіді на обидва запитання)
Існують
в Україні

Турбують
ветеранів(-ок)

Тимчасова окупація АР Крим та м. Севастополя

31,3%

15,7%

Високий рівень злочинності

15,0%

9,8%

Високі тарифи на послуги ЖКГ

38,5%

35,3%

Відсутність ефективних реформ

29,3%

22,9%

Російсько-український воєнний конфлікт на сході України

67,8%

56,1%

Гендерна нерівність

3,7%

2,7%

Епідемія коронавірусу Covid-19

26,6%

18,9%

Карантинні заходи, яких вживає влада у зв’язку з Covid-19

14,5%

10,4%

Корупція

51,5%

37,6%

Масовий виїзд громадян за кордон

19,0%

10,3%

Мовне питання

4,6%

4,3%

Недостатня якість медичного обслуговування

18,8%

19,8%

Недостатня якість освіти

4,7%

5,1%

Низький рівень національної свідомості громадян, недостатня якість патріотичного
виховання

21,8%

18,9%

Погана екологічна ситуація

5,0%

6,9%

Погана економічна ситуація (високі ціни, низький рівень життя населення, безробіття
тощо)

42,5%

42,9%

Порушення прав і свобод людини

11,8%

10,9%

Тероризм

2,0%

1,2%

Інше

1,3%

2,1%

Важко відповісти

1,1%

1,6%
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Таблиця 18.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Які з цих проблем турбують особисто вас найбільше?» залежно від
регіону (респонденти(-ки) могли вибрати не більш ніж п’ять варіантів відповіді)
РЕГІОН ПРОЖИВАННЯ
Північний

Центральний

Східний

Західний

Південний

Тимчасова окупація АР Крим та м. Севастополя

16,6%

21,7%

10,8%

11,1%

25,7%

Високий рівень злочинності

13,0%

12,7%

5,9%

5,3%

15,8%

Високі тарифи на послуги ЖКГ

32,1%

33,8%

35,6%

32,1%

53,5%

Відсутність ефективних реформ

23,1%

15,9%

22,5%

26,7%

24,8%

Російсько-український воєнний конфлікт на сході
України

53,1%

48,4%

64,0%

57,2%

56,4%

Гендерна нерівність

4,3%

3,2%

1,4%

2,1%

2,0%

Епідемія коронавiрусу Covid-19

19,9%

11,5%

27,5%

17,7%

11,9%

Карантинні заходи, яких вживає влада у зв’язку з
Covid-19

8,3%

13,4%

10,8%

8,2%

15,8%

Корупція

33,9%

24,8%

40,5%

44,4%

44,6%

Масовий виїзд громадян за кордон

7,6%

11,5%

5,0%

14,8%

16,8%

Мовне питання

3,2%

7,0%

2,7%

5,8%

3,0%

Недостатня якість медичного обслуговування

16,2%

17,2%

22,1%

21,4%

24,8%

Недостатня якість освіти

4,7%

3,8%

6,8%

3,7%

7,9%

Низький рівень національної свідомості громадян,
недостатня якість патріотичного виховання

14,1%

14,6%

14,9%

24,3%

34,7%

Погана екологічна ситуація

4,0%

8,9%

11,3%

4,9%

6,9%

Погана економічна ситуація (високі ціни, низький
рівень життя населення, безробіття тощо)

27,8%

42,0%

46,8%

57,6%

41,6%

Порушення прав i свобод людини

9,0%

8,9%

9,9%

13,2%

15,8%

Тероризм

2,2%

1,3%

0,5%

0,8%

1,0%

Інше

0,7%

0,6%

3,2%

4,1%

1,0%

Важко відповісти

2,5%

1,3%

0,9%

1,2%

2,0%

згадували про них, відповідаючи на запитання про
проблеми на державному рівні.

(57,2%), південного (56,4%), північного (53,1%) та
центрального (48,4%) регіонів.

Двовимірний розподіл відповідей залежно від регіону
показав чотири основні проблеми, які турбують ветеранів(-ок) усіх регіонів: російсько-український воєнний
конфлікт, погана економічна ситуація, корупція, високі
тарифи ЖКГ.

Поганий стан економіки найбільше турбує ветеранів(-ок), які проживають на Заході (57,6% опитаних
цього регіону). Водночас найвищу нетерпимість до
корупції демонструють жителі східного (40,5%), західного (44,4%) та південного (44,6%) регіонів.
Представники південного регіону більше за інших
переймаються високими тарифи на послуги
ЖКГ (53,5%).

Так, російсько-українська війна непокоїть мешканців
східного (64% опитаних цього регіону), західного
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ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ ВЕТЕРАНІВ(-ОК)
ПОЛІТИКОЮ

Звернімо увагу, що інтернет-ЗМІ є головним джерелом
інформації про політичне життя майже для всіх
вікових категорій громадян, крім найстаршої, тобто
60 років і більше (18–29 років – 57,6% цієї групи,
30–44 років – 56,5%, 45–59 років – 56,2%, 60 років i
більше – 40,0%). Для ветеранів(-ок) усіх вікових груп
(особливо молодих людей) також дуже впливовим
інформаційним ресурсом є соціальні мережі, хоч
старші люди й використовують їх рідше (18–29 років
– 58,1%, 30–44 років – 48,9%, 45–59 років – 42,2%,
60 років i більше – 30,0%).

Кількісне дослідження продемонструвало, що рівень
зацікавленості ветеранів(-ок) АТО/ООС політикою є
досить високим. Так, кожен(-а) другий(-а) опитаний(-а)
зазначає, що цікавиться політикою (59,5%). З них
39,6% вибрали відповідь «скоріше так», а 19,9% –
«точно так». Не цікавляться політикою 38,3% респондентів(-ок) («скоріше ні» – 23,6%, «точно ні» – 14,7%).
Наголосимо, що ветерани(-ки) всіх вікових груп досить
жваво цікавляться політикою, проте дещо більший
інтерес до політичного життя країни виявили представники старших вікових груп (18–29 років – 55,2%,
30–44 років – 57,5%, 45–59 років – 65,5%, 60 років і
більше – 75,0%).

Телебачення є третім головним джерелом інформації
для всіх вікових груп. Менше за своїх старших побратимів дивляться телевізор ветерани(-ки) віком
18–29 років, проте для них, як і для всіх інших вікових
груп,
це
джерело
залишається
впливовим (18–29 років – 29,7%, 30–44 років – 48,5%,
45–59 років – 52,3%, 60 років i більше – 55,0%).

Понад половина опитаних ветеранів(-ок) АТО/ООС
зазвичай отримують інформацію про актуальні події в
Україні з інтернет-ЗМІ (56,3%); майже половина – із
соціальних мереж (48,4%) та телебачення (46,4%).

Діаграма 31.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«З яких джерел ви зазвичай отримуєте інформацію
щодо актуальних подій в Україні?» (респонденти(-ки)
могли вибрати не більш ніж три варіанти відповіді)

З розмов із побратимами, волонтерами, представниками благодійних організацій дізнаються політичну
інформацію 17,0% респондентів(-ок), з рідними,
друзями, знайомими – 16,7%. Використовують як
джерело інформації офіційні веб-сайти органів влади
або канали та групи в месенджерах (Viber, Telegram
тощо) 12,0%. На радіо та друковані ЗМІ як джерела
інформації припало 5% та 4,9% відповідно.

Соціальні мережі

Офіційні веб-сайти
органів влади

12,0%

38,3%

14,7%

Скоріше
ні

Точно ні

16,7%
12,0%

23,6%

Скоріше
так

17,0%

Канали та групи в месенджерах
(Viber, Telegram тощо)

Радіо

5,0%

Друковані ЗМІ

4,9%

Інше

2,2%
Точно
так

46,4%

Телебачення

59,5%

19,9%

48,4%

Розмови з побратимами,
волонтерами, представниками
благодійних організацій
Розмови з рідними,
друзями, знайомими

Діаграма 30.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чи цікавитеся ви політикою?»

39,6%

56,3%

Інтернет-ЗМІ

Важко
відповісти

Важко відповісти

0,5%
2,1%

Таблиця 19.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Чи цікавитеся ви політикою?» залежно від віку
ВІК
18–29 років

30–44 років

45–59 років

60 років i більше

Точно так

11,6%

18,2%

30,6%

0,0%

Скоріше так

43,6%

39,3%

34,9%

75,0%

Скоріше ні

26,7%

25,6%

18,6%

5,0%

Точно ні

16,9%

14,2%

14,0%

20,0%

Важко відповісти

1,2%

2,7%

1,9%

0,0%
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Таблиця 20.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «З яких джерел ви зазвичай отримуєте інформацію щодо
актуальних подій в Україні?» залежно від віку (респонденти(-ки) могли вибрати не більш ніж три варіанти відповіді)
ВІК
18–29 років

30–44 років

45–59 років

60 років i більше

1,7%

4,9%

7,4%

5,0%

29,7%

48,5%

52,3%

55,0%

1,7%

6,0%

4,7%

5,0%

Інтернет-ЗМI

57,6%

56,5%

56,2%

40,0%

Офіційні веб-сайти органів влади

14,0%

11,8%

10,5%

20,0%

Канали та групи в месенджерах (Viber,
Telegram тощо)

14,5%

11,8%

11,2%

5,0%

Радіо
Телебачення
Друковані ЗМI

Соціальні мережі

58,1%

48,9%

42,2%

30,0%

Розмови з побратимами, волонтерами,
представниками благодійних організацій

16,9%

15,5%

20,2%

20,0%

Розмови з рідними, друзями, знайомими

18,0%

15,3%

18,2%

25,0%

Інше

0,0%

0,5%

0,4%

5,0%

Важко відповісти

5,8%

1,5%

1,2%

0,0%

Представники(-ці) всіх без винятку вікових категорій
практично однаково схильні дослухатися до політичної інформації від своїх побратимів, волонтерів,
представників благодійних організацій (18–29 років –
16,9%, 30–44 років – 15,5%, 45–59 років – 20,2%, 60
років i більше – 20,0%), а також рідних, друзів та
знайомих (18–29 років – 18,0%, 30–44 років – 15,3%,
45–59 років – 18,2%, 60 років i більше – 25,0%). В
останньому випадку частіше за інших це роблять
найстарші респонденти(-ки).

До речі, у контексті Facebook респонденти(-ки) неодноразово згадували як ресурс отримання інформації
сторінки блогерів. Слід зазначити, що на власних
сторінках у цій мережі ветерани(-ки) й самі діляться
новинами.

Серед представників(-ць) вікової групи «60+» також
більший відсоток тих, хто частіше за інших звертається по інформацію до офіційних веб-сайтів органів
влади (18–29 років – 14,0%, 30–44 років – 11,8%,
45–59 років – 10,5%, 60 років i більше – 20,0%).

Водночас у межах фокус-групових дискусій було виявлено високий рівень недовіри до будь-яких джерел, з
яких можна отримувати новини про перебіг подій в
країні. Ветерани(-ки) неодноразово наголошували, що
досить прискіпливо підходять до джерел інформації,
особливо коли це стосується повідомлень щодо політичної ситуації.

Месенджери (особливо Telegram) також є доволі популярним та авторитетним ресурсом інформації.
Частина учасників(-ць) також зазначила, що регулярно
використовує для отримання новин групи у Viber.

Як показало обговорення у фокус-групах, найбільш
згадуваними джерелами інформації про політику для
ветеранів(-ок) АТО/ООС є інтернет і частково телебачення. Утім, для декого з ветеранів(-ок) телебачення
сьогодні перестає бути інформаційним ресурсом.
Деякі з учасників(-ць) якісного дослідження розповіли, що не мають телевізора або просто не дивляться
його. Багато хто зазначив, що дивиться телевізійні
програми в інтернеті (наприклад, за допомогою
YouTube). Крім того, було зафіксовано значний рівень
недовіри до інформації, отриманої з телепрограм.

Ветерани(-ки) часто зазначали, що регулярно самостійно перевіряють важливу інформацію у кількох
джерелах і аналізують її. Обираючи джерело, вони
звертають увагу на наявність фактів, аргументації та
загальну авторитетність ресурсу, а також рівень його
проукраїнськості. Деякі ветерани(-ки) зауважили, що
навмисно періодично дивляться російські канали й
читають проросійські сайти, щоб, зокрема, розуміти,
яким є порядок денний з точки зору цих ресурсів.

Також у топі джерел інформації для ветеранів(-ок)
АТО/ООС – соцмережі: багато хто з респондентів(-ок)
користується ними щодня. Найпопулярнішою і
найбільш згадуваною мережею є Facebook.

З результатів дискусій випливає, що найавторитетнішим джерелом інформації для ветеранів(-ок) є друзі,
побратими та, за можливості, очевидці подій. Також
респонденти(-ки) зазначали, що довіряють деяким
відомим блогерам (за умови їхньої послідовної та аргументованої позиції) та певним каналам у Telegram.
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Декілька людей згадали про офіційні сайти органів
влади як першоджерело достовірної інформації.

також додати, що кожному п’ятому опитаному (20,2%)
було важко відповісти на це запитання.

ПОЛІТИЧНА ТА ГРОМАДЯНСЬКА
АКТИВНІСТЬ ВЕТЕРАНІВ(-ОК) АТО/ООС

Окремо зауважимо, що, за словами ветеранів(-ок),
їхня співпраця з громадськими організаціями та
волонтерськими рухами не є досить активною. Вони
також не розглядають наразі членство у таких об’єднаннях як достатньо дієвий спосіб політичної участі. Ці
дані корелюють із цифрами, проаналізованими у
блоці запитань про підтримку ветеранів(-ок) на рівні
громадського сектору: так, там більшість опитаних
зазначили, що не мають досвіду співпраці з громадськими організаціями чи благодійними фондами.

За результатами опитування можна зробити висновок,
що для більшості ветеранів(-ок) голосування на
виборах є найпоширенішою практикою політичної
участі: абсолютна більшість ветеранів(-ок) зазначили,
що раніше брали участь в голосуваннях на виборах
(88,3%).
Значно менше опитаних ветеранів(-ок) відповіли, що
брали участь у підписанні онлайн-петицій (15,2%) та у
демонстраціях, мітингах, страйках (14,1%). Публікували
пости в соціальних мережах 13,6%, співпрацювали з
громадськими організаціями, волонтерськими рухами
13,3% опитаних. Кожен(-а) десятий(-а) громадянин(-ка) направляв(-ла) індивідуальні та/або письмові
звернення до представників влади (11,5%).

Двовимірний розподіл відповідей респондентів(-ок)
на запитання «У якому році ви вперше потрапили в
зону АТО/ООС» та «З якими способами політичної
участі ви мали справу?» демонструє, що усі ветерани(-ки), незалежно від року початку служби, майже
однаково часто обирали як найпоширеніший спосіб
політичної участі голосування на виборах. Утім, ветерани(-ки), які вирушили на фронт у 2014–2015 роках,
дещо частіше, ніж ті, хто опинився там у 2016–
2021 роках, голосують на виборах (2014–2015 рр. –
89,8%, 2016–2021 рр. – 85,6%), беруть участь у демонстраціях, мітингах, страйках (2014–2015 рр. – 17,1%,
2016-2021 рр. – 8,8%), співпрацюють із громадськими
організаціями, волонтерськими рухами (2014–2015 рр.
– 16,6%, 2016–2021 рр. – 7,5%), публікують пости в
соціальних мережах (2014–2015 рр. – 16,3%,

Зазначимо, що голосування на виборах опитані
вважають найдієвішим способом політичної участі
громадян – цю альтернативу вибрали 41,7% (проте цей
показник є удвічі нижчим порівняно з кількістю респондентів(-ок), які беруть участь в голосуваннях). Далі з
великим відривом ідуть: участь у демонстраціях,
мітингах, страйках (18,6%); співпраця з громадськими
організаціями, волонтерськими рухами (12,3%). Варто

Таблиця 21.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «З якими способами політичної участі ви мали справу?» та «Які
способи політичної участі ви вважаєте найбільш дієвими?» (респонденти(-ки) могли вибрати кілька варіантів відповіді на
обидва запитання)

Мали справу

Найбільш дієві

88,3%

41,7%

Запис на прийом до представників влади

6,1%

4,4%

Заяви в ЗМІ

4,7%

8,2%

Направлення індивідуальних та/або письмових звернень до представників влади

11,5%

9,4%

Підписання відкритих індивідуальних та/або колективних листів до представників
влади

7,4%

7,4%

Підписання онлайн-петицій

15,2%

6,7%

Публікації постів у соціальних мережах

13,6%

9,0%

Робота безпосередньо в органах державної влади

3,6%

7,5%

Співпраця з громадськими організаціями, волонтерськими рухами

13,3%

12,3%

Співпраця з політичними партіями

5,3%

7,3%

Участь у демонстраціях, мітингах, страйках

14,1%

18,6%

Участь у громадських слуханнях

6,1%

6,9%

Участь у роботі громадських рад при органах влади

3,8%

5,9%

Інше

0,7%

1,3%

Важко відповісти

4,5%

20,2%

Голосування на виборах
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Таблиця 22.
Двовимірний розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «У якому році ви вперше потрапили в зону АТО/ООС»
та «З якими способами політичної участі ви мали справу?» (респонденти(-ки) могли вибрати кілька варіантів відповіді на друге
запитання)
РІК
2014–2015

2016–2021

89,8%

85,6%

Запис на прийом до представників влади

6,7%

5,0%

Заяви в ЗМІ

5,3%

3,6%

Направлення індивідуальних та/або письмових звернень до представників влади

13,2%

8,6%

Підписання відкритих індивідуальних та/або колективних листів до
представників влади

8,6%

5,2%

Підписання онлайн-петицій

15,5%

14,6%

Публікації постів у соціальних мережах

16,3%

8,8%

Робота безпосередньо в органах державної влади

3,6%

3,6%

Співпраця з громадськими організаціями, волонтерськими рухами

16,6%

7,5%

Співпраця з політичними партіями

5,6%

4,7%

Участь у демонстраціях, мітингах, страйках

17,1%

8,8%

Участь у громадських слуханнях

7,8%

3,0%

Участь у роботі громадських рад при органах влади

4,4%

2,8%

Інше

1,1%

0,0%

Важко відповісти

2,7%

7,7%

Голосування на виборах

Діаграма 32.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Коли в Україні проводяться вибори, чи берете ви
участь у голосуванні?»

Діаграма 33.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Як ви вважаєте, чи залежить якість вашого життя від
того, як ви голосуєте на виборах?»

61,6%

62,4%
29,2%

33,2%

32,5%
20,5%

29,8%

12,0%

Завжди

Час від
часу

4,6%

3,1%

Майже
ніколи

Ніколи

5,1%

0,9%
Точно
так

Важко
відповісти

Скоріше
так

Скоріше
ні

Точно ні

Важко
відповісти

2016–2021 рр. – 8,8%) та надсилають індивідуальні та/
або письмові звернення до представників влади
(2014–2015 рр. – 13,2%, 2016–2021 рр. – 8,6%).

в Україні (61,6%). Понад чверть опитаних роблять це
час від часу (29,8%), 4,6% – майже ніколи, а 3,1% –
ніколи.

У рамках дослідження окремо було поставлено запитання щодо того, наскільки часто ветерани(-ки) беруть
участь у голосуваннях. Так, більшість респондентів(-ок) заявили, що завжди голосують під час виборів

Більшість ветеранів(-ок) вважають, що якість їхнього
життя залежить від того, як саме вони голосують на
виборах (62,4%). З них 33,2% вибрали відповідь
«скоріше так», а 29,2% – «точно так». Не бачать
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Таблиця 23.
Двовимірний розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «У якому році ви вперше потрапили в зону АТО/ООС»
та «Як ви вважаєте, чи залежить якість вашого життя від того, як ви голосуєте на виборах?»
РІК
2014–2015

2016–2021

Точно так

33,4%

21,8%

Скоріше так

33,1%

33,4%

Скоріше ні

18,5%

24,0%

Точно ні

10,2%

15,2%

Важко відповісти

4,9%

5,5%

Діаграма 34.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Як ви ставитеся до участі ветеранів(-ок) АТО/ООС у
політиці?»
68,0%

Діаграма 35.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Чи має значення, з якою політичною силою
ветеран(-ка) йде в політику?»
73,6%

39,8%

38,4%
17,7%

28,2%

35,2%
15,9%
14,3%

12,5%

9,8%

5,2%
Точно
так

Точно
Скоріше
Скоріше
Точно
Важко
позитивно позитивно негативно негативно відповісти

залежності якості життя від голосування на виборах
32,5% опитаних, з них 20,5% відповіли на це запитання «скоріше ні», 12,0% – «точно ні».

Скоріше
так

Скоріше
ні

6,1%
Точно ні

10,5%

Важко
відповісти

щодо громадянської активності ветеранів(-ок). Так,
учасники(-ці) дискусій зазначали, що здебільшого
беруть участь у голосуваннях на виборах. Ті, хто
зазвичай голосують, розповідали, що роблять це
через почуття відповідальності, оскільки вважають це
своїм громадянським обов’язком, адже певні: якщо
люди не будуть голосувати, то ситуація в країні може
погіршитися. На їхню думку, голосування є реальним
інструментом впливу на ситуацію.

Обидві групи ветеранів(-ок) – ті, які вперше потрапили
в зону АТО у 2014–2015 та 2016–2021 рр., – вважають,
що якість життя залежить від їхнього голосування на
виборах. Ветерани(-ки), які вперше поїхали в зону АТО
у 2014–2015 роках, дещо більше схильні вважати, що
їхній голос впливає на якість життя в цілому,
ніж ті, хто вирушив на фронт у 2016–2021 роках (2014–
2015 рр. – 66,5%, 2016–2021 рр. – 55,2%).

Приблизно половина учасників(-ць) дискусій розповіли, що беруть зараз або брали колись у минулому
участь у суспільно-політичному житті своїх населених
пунктів, регіону та країни. Зокрема, вони згадували
про такий досвід:
– членство в політичних партіях;
– створення громадських організацій та/або участь
у їх роботі;
– обговорення питань встановлення пам’ятників
учасникам(-цям) АТО/ООС у складі спеціальних
комісій;
– участь в урочистих подіях у своєму населеному
пункті;
– інформування побратимів щодо прав та соціальних гарантій, які має надавати держава;
– проведення
заходів,
які
об’єднують
ветеранів(-ок);
– участь у святкових заходах (наприклад, Дні
вишиванки);

Більшість опитаних схвально ставляться до безпосередньої участі ветеранів(-ок) АТО/ООС у політиці
(68,0%). З них 39,8% вибрали відповідь «скоріше
позитивно», а 28,2% – «точно позитивно». Негативне
ставлення до політичної діяльності ветеранів(-ок)
висловили 17,7% респондентів(-ок) («скоріше негативно» – 12,5%, «точно негативно» – 5,2%).
При цьому переважна більшість опитаних поділяють
таку позицію: важливо, з якою політичною силою
ветеран(-ка) йде у політику (73,6%). 38,4% дали на це
запитання відповідь «точно так», 35,2% – «скоріше
так». Кожен(-а) шостий(-а) опитаний(-а) (15,9%) не
вважає, що цей факт має значення («скоріше ні» –
9,8%, «точно ні» – 6,1%).
Під час фокус-груп також було порушено питання
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–
–
–
–
–

проведення заходів з патріотичного виховання
молоді;
участь в організації заходів екологічної тематики;
допомога дітям-сиротам, які залишилися без
батьків через війну на сході України;
допомога знайомим, які балотувалися в депутати;
створення та/або підписання петицій.

довели свій патріотизм.
Київ, ч., 32 р. На рахунок участі ветеранів також
погоджуюсь, що вони повинні брати участь, але
відповідно до своїх професійних якостей.
Київ, ж., 29 р. Моє ставлення позитивне…
Я хочу, щоб при владі на будь-якому рівні, місцевому чи державному, мої інтереси представляла
людина зі схожим досвідом.

Львів, ч., 48 р. Патріотичне виховання молоді.
На нашому прикладі, на наших розмовах, це
тепер половина нашої роботи – проводити
розмови з дітьми, з підлітками.

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТИРИ
ВЕТЕРАНІВ(-ОК) АТО/ООС

Щодо безпосередньої участі ветеранів(-ок) у політиці
думки учасників(-ць) фокус-груп розділились. На їхній
погляд, управлінські посади мають обіймати люди з
відповідним набором професійних навичок, яких
ветеранам(-кам) часом бракує.

Переважна більшість опитаних ветеранів(-ок), а саме
72,0%, поділяють думку про те, що Україні у зовнішній
політиці потрібно дотримуватися європейського
курсу. Водночас 17,9% підтримують ідею про те, що
нашій країні на слід інтегруватися ані в Європейський,
ані Євразійський економічний союз.

Респонденти(-ки) також зазначали, що представники
ветеранської спільноти, які вже перебувають у владі,
іноді не є принциповими – переходять з партії до
партії, часом навіть забувають, що мають захищати
інтереси УБД та всіх громадян. Крім того, лунала
думка, що порядна людина не зможе протриматися у
владі. Згадувалося й про те, що політики часто використовують ветеранів(-ок) для власних політичних
цілей. Ще одна позиція: ветерани(-ки) – це взірець,
приклад для наслідування, тому вони мають бути
поза політикою.

Разом із тим учасники(-ці) бойових дій на сході України
виступили категорично проти інтеграції нашої країни
до Євразійського економічного союзу – лише 1,0%
опитаних вибрав відповідну альтернативу. Ще 9,1% не
змогли визначитися з позицією.
Зауважимо, що ветерани(-ки) всіх регіонів, незалежно
Діаграма 36.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Який напрямок інтеграції слід обрати Україні?»

Водночас учасники(-ці) фокус-груп (особливо київських) наголошували, що участь ветеранів(-ок) у політиці може бути цілком корисною для суспільства,
адже, за їхніми словами, ці особи є принциповими
борцями за справедливість, справжніми патріотами
та мають конструктивні пропозиції; вони знають
проблеми народу в цілому та інших ветеранів(-ок)
зокрема; мають реальний бойовий досвід, а не тільки
посвідчення УБД.

Важко відповісти
9,1%
Ані Європейський
Союз, ані
Євразійський
економічний союз
17,9%
Євразійський
економічний союз
(Росія, Білорусь,
Казахстан,
Киргизстан та
Вірменія)
1,0%

Київ, ч., 38 р. Я вважаю, що люди, які воювали
за цю державу, за Україну, звичайно, вони
мають іти в політику. Люди не словом, а ділом

Європейський
Союз
72,0%

Таблиця 24.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Який напрямок інтеграції слід обрати Україні?» залежно
від регіону проживання
РЕГІОН ПРОЖИВАННЯ
Північний

Центральний

Східний

Західний

Південний

76,2%

65,6%

64,4%

81,5%

64,4%

Євразійський економічний союз

1,1%

1,3%

1,4%

0,4%

1,0%

Ані Європейський Союз, ані Євразійський
економічний союз

18,1%

24,8%

24,8%

9,9%

10,9%

Важко відповісти

4,7%

8,3%

9,5%

8,2%

23,8%

Європейський Союз

35

РОЛЬ ВЕТЕРАНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У РОЗБУДОВІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

Таблиця 25.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Який напрямок інтеграції слід обрати Україні?» залежно від віку
ВІК
18–29 років

30–44 років

45–59 років

60 років i більше

70,9%

70,9%

76,0%

60,0%

Євразійський економічний союз

0,6%

1,3%

0,0%

10,0%

Ані Європейський Союз, ані
Євразійський економічний союз

18,0%

19,1%

14,7%

25,0%

Важко відповісти

10,5%

8,7%

9,3%

5,0%

Європейський Союз

Таблиця 26.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Якби сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО,
як ви проголосували б?» залежно від регіону проживання
РЕГІОН ПРОЖИВАННЯ
Північний

Центральний

Східний

Західний

Південний

83,0%

73,2%

58,6%

86,8%

51,5%

Проти вступу до НАТО

5,1%

8,9%

20,7%

3,3%

22,8%

Не голосували б

4,0%

7,6%

8,1%

3,3%

5,9%

Важко відповісти

7,9%

10,2%

12,6%

6,6%

19,8%

За вступ до НАТО

від віку та статі, переважно поділяють думку про те,
що Україні слід інтегруватися до Євросоюзу. Найбільша
кількість прихильників європейського курсу проживає
на заході та півночі країни (північний регіон – 76,2%
опитаних цього регіону, центральний – 65,6%,
східний – 64,4%, західний – 81,5%, південний – 64,4%).

жителі східного та центрального регіонів (північний –
18,1%, центральний – 24,8%, східний – 24,8%,
західний – 9,9%, південний – 10,9%), а також ті, кому
виповнилося 60 років (18–29 років – 18,0% опитаних
цієї вікової категорії, 30–44 років – 19,1%,
45–59 років – 14,7%, 60 років i більше – 25,0%).

За політику нейтралітету частіше за інших виступають

Якби сьогодні проводився референдум щодо вступу
України до НАТО, то 73,8% опитаних проголосували б
ствердно. Кожен(-а) десятий(-а) респондент(-ка)
проголосував(-ла) би проти вступу до Альянсу (10,5%).
Також кожному десятому було важко відповісти на це
запитання (10,2%).

Діаграма 37.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання
«Якби сьогодні проводився референдум про вступ
України до НАТО, як ви проголосували б?»

Ідею вступу України до НАТО, як і інтеграцію в ЄС,
ветерани(-ки) підтримують незалежно від регіону
проживання, віку та статті. Проте двовимірний
розподіл відповідей демонструє певні особливості.
Так, найбільший відсоток прихильників НАТО
проживає на півночі та заході (північний регіон –
83,0% опитаних цього регіону, центральний – 73,2%,
східний – 58,6%, західний – 86,8%, південний – 51,5%).
Причому відсоток ветеранів(-ок) у цих регіонах, які
підтримують вступ до НАТО, є навіть більшим, ніж тих,
хто виступає за інтеграцію з ЄС.

Важко відповісти
10,2%
Не голосували б
5,5%
Проти вступу
до НАТО
10,5%
За вступ
до НАТО
73,8%

Проти вступу до Альянсу проголосували б переважно
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Таблиця 27.
Розподіл відповідей респондентів(-ок) на запитання «Якби сьогодні проводився референдум про вступ України до НАТО,
як ви проголосували б?» залежно від віку
ВІК
18–29 років

30–44 років

45–59 років

60 років i більше

За вступ до НАТО

67,4%

73,8%

77,9%

75,0%

Проти вступу до НАТО

14,0%

9,8%

9,3%

15,0%

Не голосували б

8,7%

4,9%

4,7%

5,0%

Важко відповісти

9,9%

11,5%

8,1%

5,0%

ветерани(-ки) східного та південного регіонів України
(північний – 5,1%, центральний – 8,9%, східний –
20,7%, західний – 3,3%, південний – 22,8%). Також
серед ветеранів(-ок) південного регіону найбільше
тих, хто не визначився з відповіддю на поставлене
запитання (північний – 7,9%, центральний – 10,2%,
східний – 12,6%, західний – 6,6%, південний – 19,8%).
Також зазначимо, що представники наймолодшої
вікової категорії (18–29 років) дещо рідше за інших
висловлювали підтримку вступу України до НАТО
(18–29 років – 67,4% опитаних цієї вікової групи,
30–44 років – 73,8%, 45–59 років – 77,9%, 60 років i
більше – 75,0%).
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ВИСНОВКИ
Як засвідчили результати соціологічного дослідження,
ветерани(-ки) АТО/ООС не є однорідною соціальною
групою: вони наразі мають різні професії, серед них є
люди різного віку, чоловіки й жінки з різним сімейним
статусом. Після участі в АТО/ООС значна частина
бійців залишилася служити у Збройних Силах України
та інших силових структурах. Згідно з результатами
дослідження, майже за вісім років частка військовослужбовців ЗСУ серед опитаних зросла майже удвічі
(з 16,6% до 27,4%). Крім того, понад третина опитаних
(38,3%) заявили, що хотіли б розпочати або продовжити військову кар’єру.

Частина з тих, хто, можливо, хотів би повернутися в
зону ООС та готовий боронити Україну в разі повномасштабної війни, наразі не можуть цього зробити
через отримані на фронті поранення та втрату
здоров’я або ж через похилий вік.
Держава зі свого боку так само повинна підтримувати
кожного громадянина, який став на захист українських кордонів, і надавати їм необхідний соціальний
захист. Більшість ветеранів(-ок) мають сім’ї, дітей
(серед опитаних 62% відповіли, що одружені / заміжні,
ще 8,9% живуть зі своїми партнерами у цивільному
шлюбі; 75,6% повідомили, що мають дітей), і вони
також потребують соціальних гарантій та психологічної підтримки. Особлива допомога необхідна захисникам та захисницям, які отримали інвалідність унаслідок поранення.

Аналіз отриманих даних також підтверджує той факт,
що українці, які брали участь у російсько-українській
війні, здебільшого мають активну громадянську
позицію. І це, зокрема, наочно демонструють відповіді на запитання щодо мотивів участі у війні: абсолютна більшість опитаних та всі учасники(-ці) фокусгруп опинилися в зоні проведення АТО/ООС невипадково, вони розуміли, заради чого йдуть на війну, та
усвідомлювали, що від кожного(-ої) з них залежить
майбутнє нашої держави. При цьому, відповідаючи на
запитання анкети, переважна більшість респондентів(-ок) масового дослідження зазначили, що вирішили піти на фронт, керуючись насамперед громадянським обов’язком (71,8%).

Зазначимо, що майже всі ветерани(-ки), які взяли
участь у дослідженні, отримали статус учасника
бойових дій. Зокрема, його мають 90,2% респондентів(-ок) кількісного дослідження. Утім, загальний
рівень поінформованості ветеранів(-ок) АТО/ ООС
щодо прав та пільг, які має надавати держава, не
є високим. Кожен(-а) третій(-я) респондент(-ка) анкетного опитування заявив(-ла), що недостатньо обізнаний(-а) із соціальними гарантіями, які надає держава
(32,3%). Водночас учасники(-ці) фокус-груп також
розповіли, що знають про всі свої права як ветеранів(-ок) досить поверхово.

Варто наголосити, що попри проблеми, з якими
стикалися ветерани(-ки) під час та після служби,
майже кожен(-на) третій(-я) з опитаних думає про
повернення до зони ООС (29,6%). Половина з них
(47,3%) відповіли, що вважають це своїм громадянським обов’язком, адже російсько-українська війна
триває. Вони також розуміють, що сьогодні іншим
бійцям дуже потрібні їхні кваліфікації та вміння
(37,2%). Можна констатувати, що в Україні сформувалося багатотисячне «ядро» свідомих та мотивованих людей із відповідними практичними
знаннями та навичками ведення ефективних
бойових дій, які готові зі зброєю в руках захищати свою країну від агресора.

Разом із тим 28,0% опитаних зазначили, що права
учасників(-ць) АТО/ООС захищені недостатньою
мірою, а 65,9% заявили, що їхні права як ветеранів(-ок) порушувалися, принаймні раз. Найчастіше
учасники(-ці) дослідження стикалися з порушенням
своїх прав у громадському транспорті та медичних
закладах (особливо часто про це говорили жінки), а
також під час спроб отримати земельну ділянку та
житло. У фокус-групах нарікали на те, що більшість
наявних прав та гарантій для УБД надаються частково
і що на сьогоднішній день спостерігається тенденція
до урізання пільг.

Дуже важливо зауважити, що серед ветеранів(-ок)
фіксується високий ступінь готовності боронити українську землю від агресора: абсолютно всі учасники(-ці) фокус-групових дискусій та абсолютна
більшість респондентів(-ок) масового дослідження (83,1%) заявили, що будуть захищати
Україну в разі повномасштабної війни. Тож в
Україні є надійний резерв людей, які зможуть швидко
мобілізуватися для відсічі ворогу.

З огляду на визнаний самими ветеранами(-ками) брак
інформації щодо пільг і соціальних гарантій та їхні
нарікання на численні порушення прав цілком
логічною видається ініціатива Міністерства у справах
ветеранів України із запровадження інституту ветеранського омбудсмена, який має опікуватися захистом прав учасників(-ць) бойових дій та реагувати на
порушення. Сам омбудсмен у своїй діяльності міг би
38

РОЛЬ ВЕТЕРАНСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ У РОЗБУДОВІ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА

спиратися на допомогу ветеранських об’єднань,
волонтерів, а також міжнародних донорів. Це питання
є надзвичайно важливим, адже почуття незахищеності посилюватиме маргіналізацію та розчарування
серед учасників(-ць) АТО/ООС та ускладнюватиме їх
адаптацію до мирного життя.

вони переважно отримують через інтернет-ЗМІ
(56,3%), соціальні мережі (48,4) та телебачення
(46,4%). Також додамо, що для цієї соціальної групи
ще одним джерелом інформації є побратими, волонтери та представники благодійних організацій, до них
дослухаються 17% опитаних. За впливовістю цей
канал інформації дорівнюється до розмов із рідними
та друзями (16,7%). До речі, учасники(-ці) фокус-групових дискусій також зазначали, що побратими та
друзі є для них одним із найбільш надійних
джерел інформації.

Дуже гострою проблемою на сьогодні залишається
надання спеціалізованого медичного обслуговування.
І хоча вона виходить за рамки теми громадянської
активності ветеранів(-ок), але неодноразово порушувалася в ході дослідження, особливо жінками.

Також досліджено ставлення ветеранів(-ок) до політичної активності учасників(-ць) бойових дій, і виявилося, що 68,0% опитаних схвально ставляться до
участі учасників(-ць) АТО/ООС у політиці.

У складній ситуації на допомогу державі прийшли
численні волонтери, громадський сектор, об’єднання
ветеранів(-ок), які активно співпрацюють із учасниками(-цями) АТО/ООС. Третина опитаних мала досвід
взаємодії з відповідними громадськими організаціями та фондами (31,9%). Вони брали участь у
культурних заходах, отримували медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу, відвідували
спеціалізовані курси, спортивні тренування тощо.

Що ж до такої форми політичної участі ветеранів(-ок),
як голосування на виборах, то майже всі респонденти(-ки) хоча б раз ходили на виборчі дільниці.
Причому 61,6% опитаних ветеранів(-ок) заявили, що
завжди беруть участь у голосуванні, 29,8% – час від
часу. Ба більше, ветерани(-ки) вірять у важливість
свого голосу: 62,4% вважають, що від того, як вони
голосують на виборах, залежить якість їхнього
життя.

Утім, чимало людей, які потребують допомоги, з
різних причин не звертаються до ветеранських організацій. Рідше за інших взаємодіють із ними жінки,
молоді люди віком 18–29 років та найстарші ветерани(-ки) віком 60 років і більше, а також ті, хто поїхав на
фронт у 2016–2021 роках.

Відповіді ветеранів(-ок) щодо інших проявів політичної участі, крім народного волевиявлення через
вибори, показують, що ця соціальна група не є занадто
активною в цьому сенсі. Невелика кількість із них,
серед іншого, має досвід підписання онлайн-петицій
(15,2%) та участі у мітингах (14,1%).

Учасники(-ці) фокус-груп, зі свого боку, частіше згадували про ініціативи держави щодо реінтеграції ветеранів(-ок) (зокрема, заходи Міністерства у справах
ветеранів України), а також про фінансування різноманітних програм іноземними державами та про
діяльність громадських об’єднань.

Як засвідчують результати дослідження, ті, хто
здобув досвід російсько-української війни,
підтримують рух України у європейському
напрямку.
Домінантним
зовнішньополітичним
вектором серед ветеранів(-ок) є європейська та євроатлантична інтеграція: 72,0% опитаних виступають
за зближення України з ЄС, 73,8% – за вступ
країни до НАТО.

Серед іншого у дослідженні також порушувалися соціально-політичні питання. Ветеранів(-ок) АТО/ООС
можна назвати носіями справжніх людських цінностей
та гідності, які, ризикуючи власним життям та
здоров’ям, захищали суверенітет і територіальну цілісність України. І важливо наголосити, що серед найважливіших суспільних цінностей ветерани(-ки) виокремили мир (62,2%), цінність людського життя (44,8%),
права людини (39,0%) та верховенство права (37,8%).

Можна вважати, що ветерани(-ки) АТО/ООС як
свідомі громадяни, чутливі до суспільних
проблем і нетерпимі до проявів корупції, несправедливості, мають високий потенціал розвитку
громадянської активності та можуть зробити
вагомий внесок у розбудову демократичного
суспільства. Особливої ваги в цьому контексті
набуває залучення їх до соціально-політичного
життя громад, до розв’язання місцевих та загальнодержавних проблем. Окрім безумовної користі для
розвитку громадянського суспільства, цей процес міг
би сприяти успішній реінтеграції ветеранів(-ок) та
підсилювати в них відчуття затребуваності в цивільному житті.

Водночас з-поміж основних суспільних проблем ветеранів(-ок) турбують передусім російсько-український
воєнний конфлікт на сході України (56,1%), погана економічна ситуація (42,9%) та високі тарифи на послуги ЖКГ
(35,3%). Крім того, учасники(-ці) АТО/ООС є досить
нетерпимими до проявів корупції – кожен(-а) третій(-я)
респондент(-ка) згадував(-ла) про це негативне явище як
притаманне українському суспільству (37,6%).
Дослідження засвідчило, що ветерани(-ки) активно
стежать за політичними новинами в Україні. Так,
більшість опитаних (59,6%) зазначили, що цікавляться
політикою. При цьому інформацію про перебіг подій

Активізацією політичної участі цієї соціальної групи,
зокрема за допомогою спеціальних тренінгів, можуть
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Отже, в Україні за час російсько-української війни
сформувалася нова особлива соціальна група
високомотивованих громадян, які готові захищати не тільки країну та її територіальну цілісність, а й цінності українського суспільства. Це є
одним із найвищих проявів громадянської самосвідомості та громадянської позиції.
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У контексті роботи громадських об’єднань ветеранів
та фондів варто звернути увагу на великий нерозкритий потенціал, адже рівень залученості учасників(-ць) бойових дій до активностей цих структур залишається вкрай невисоким.
Ще одним напрямком роботи на рівні держави має
стати потужна інформаційна кампанія з формування
позитивного іміджу ветеранів(-ок) АТО/ООС в українському суспільстві та нівелювання негативних стереотипів. Необхідно поширювати практику залучення
учасників(-ць) бойових дій, які є прикладом мужності
та героїзму, до патріотичного виховання дітей та
молоді.
Отже, в Україні за час російсько-української війни
сформувалася нова особлива соціальна група
високомотивованих громадян, які готові захищати не тільки країну та її територіальну цілісність, а й цінності українського суспільства. Це є
одним із найвищих проявів громадянської самосвідомості та громадянської позиції.
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