
 

Радар безпеки 2019: Європо, час прокинутися! 

Що інші європейці, і серед них ми, українці, думають про себе, статус своєї держави на 
міжнародній арені? Кого вважають ворогами, а кого друзями? Кого чекають в НАТО та ЄС, 
а кого ні? Кого українці вважають відповідальним за ескалацію агресії Росії, яку чимало 
інших європейців називають «конфлікт на Донбасі»? Який рівень підтримки різних 
варіантів вирішення конфлікту (місія ООН, прямі перемовини з Росією чи навпаки – 
посилення санкцій проти Росії)?  

Відповіді на ці та інші питання можна знайти в масштабному дослідженні Регіонального 
офісу Фонду ім. Фрідріха Еберта з питань безпеки і співробітництва в Європі. Дослідження 
«Радар безпеки 2019: Європо, час прокинутися!» було проведено в 7 країнах і 
складалося із загальнонаціонального опитування та експертних фокус-груп. 

Результати дослідження - несподівані. Об’єднана Європа остерігається воєн і конфліктів. 
Громадяни великих європейських країн притримуються думки, що вірогідність нових воєн 
у Європі є високою та переймаються, чи не зачепить це їх країни.  США та Росія 
сприймаються як загроза. Половина німців вважають, що США є загрозою для 
безпеки в Європі, що набагато більше ніж загроза Росії (33%). Навіть розширення 
НАТО (50%) та ЄС (41%) сприймаються як загроза європейській безпеці. На противагу 
цьому, в Польщі та Україні Росія однозначно сприймається як загроза (77% та 67% 
підтримують цю тезу), трохи меншою є ця цифра у Франції (40%) та Сербії (23%).  

Щодо російської агресії, то респонденти вважають відповідальними за ескалацію перш за 

все Росію (погоджуються 60% опитаних українців), «сепаратистів» (57%), але й Україну 

(50%). Варіантами вирішення конфлікту вважаються місія ООН (48% підтримують цю 

ідею), двостороннє вирішення конфлікту між Росією та Україною (45%), а також посилення 

санкцій проти Росії (32%).  

Варто також відмітити, що більшість українців притримуються думки, що Україна має 

самостійно вирішити конфлікт (63% підтримують цю тезу).  Членство у НАТО підтримують 

56% українців (для порівняння: лише 23% німців бажають бачити Україну членом 

НАТО). За членство України у ЄС виступають 73% (рівень підтримки України як члена ЄС 

серед німців – лише 26%).  

 27% опитуваних в Україні висловлюються за сильнішу співпрацю із Росією. 74% українців  

погодилися із тезою, що їх країна не має статусу, на який вона заслуговує. Схожі цифри 

спостерігаються у Сербії та Польщі (85% та 67%).  

Запрошуємо експертів, політиків та журналістів на обговорення результатів дослідження. 

Захід організовується Фондом ім. Фрідріха Еберта за сприяння Дипломатичної академії 

України ім. Геннадія Удовенко при МЗС України.  

Презентація та обговорення відбудуться 30 жовтня 2019 року з 14.00 до 16.00 год. у малій 

конференц-залі Дипломатичної академії України (2 пов.), вул. Велика Житомирська, № 2 .  

Для участі у заході просимо Вас зареєструватися за посиланням: link 

Контактна особа: Марія Коваль-Гончар, проектний координатор Представництва Фонду ім. 

Фрідріха Еберта в Україні, maria.koval@fes.kiev.ua, + 38 044 234 00 38.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew7wVhVi5c3isJgYoggTOZeIyiKndXvtG_HBTToymdJSzpag/viewform
mailto:maria.koval@fes.kiev.ua

