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Соціальна згуртованість - це… 



… НЕ спільна політична тотожність... 



… і НЕ тільки територіальна цілісність...  



Тоді що? 



Згуртованість 

Гармонійні відносини між 
людьми в суспільстві та 
інститутами. Горизонтальний 
вимір 一 відносини між 
групами, а вертикальний 一 між 
громадянами та владою 

Визначення соціальної згуртованості 

Примирення 

Cхильність до зближення між 
групами, які перебувають у 
конфлікті 

Чинники, які впливають на згуртованість:  

● якість врядування  
● психосоціальний стан  

 

● економічні/соціальні умови  
● поведінка/цінності 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87_1


• Уразливі групи: ВПО, мешканці НПУТ, військові / ветерани 

 

• Політична поляризація (зокрема через медіа) через вибори 

 

• Нестабільна економічна ситуація, безробіття 

 

• Трудова та інша міграція (“відтік мізків”, зменшення соціального капіталу) 

 

• Психосоціальні наслідки конфлікту: тривожність, депресія, ПТСР, тощо 

Контекст в Донецькій області  



Індекс соціальної згуртованості як інструмент  
виміру соціальної динаміки 

Національній звіт “Цілі сталого 
розвитку: Україна” 

● Ціль 16 

Сприяння розбудові миролюбного і 
всеохопного суспільства. 

● Задача 16.9 

Укріпити соціальну стійкість, сприяти 
розбудові миру та суспільної безпеки 
(конфліктне та постконфліктне 
врегулювання) 

● Індикатор 16.9.1 

Індекс соціальної згуртованості 
 

Рамкова програма співробітництва 
між  

урядом України та ООН  
на період 2018 - 2022 роки 

 
● Відкритість до різних груп у 

суспільстві 
 

● Особиста безпека 
 

● Довіра до центральних та 
місцевих інститутів 

 
 



• Суспільна ізоляція - самоусунення від активного 
громадського життя, міграція  

 

• Схильність до та прояви насильства (наприклад, 
використання мови ворожнечі), маргіналізація, 
стереотипізація і остракизація певних груп в суспільстві 

 

 

Негативні наслідки:  
Якщо нічого не робити 



Концептуальна модель соціальної згуртованості ООН 



Цикл Індексу USE 



Як визначити соціальну згуртованість 



Не хочу, щоб вони взагалі були в 

нашій спільноті 

Я готовий спілкуватися з ними особисто 

Я готовий прийняти їх до спільноти, але 

вважав би за краще уникнути особистого 

спілкування 

Євреї Іноземці 
Люди з іншим  

кольором шкіри Мусульмани 

Роми 
Представники   

ЛГБТ спільноти 
Наркозалежні 

65% 66% 52% 53% 

31% 17% 9% 

У цьому списку вказані різні групи людей. 

Чи не могли б Ви вказати щодо кожної з 

них: 

        

Соціальна толерантність в Донецькій області 



Готовність до діалогу в Донецькій області: 2017-2018 

  2018 
Різниця з 

2017 

  ВПО 7.9 0.2 

  Мешканці НПУТ  7.4 0.6 

  Люди, що підтримують тісні зв’язки з ЄС  7.1 0.2 

  Мешканці західної України  6.9 0.3 

  Люди, що підтримують тісні зв’язки з Росією  6.8 0.4 

  Військові  6.3 0.1 

  Люди, що підтримують відділення НПУТ 6.2 0.2 

  Українські націоналісти  5.2 0.8 

  Середнє значення для всіх груп  6.7 0.4 



Модель готовності до діалогу 



• Рівень задоволення послугами 

 

• Рівень сприйняття корупції 

 

• Сприйняття безпеки: особиста, економічна, медична, 
політична, екологічна 

 

• Навички та інші індикатори ринку праці 

Інші дані SCORE:  
Tріангуляція та доповнення офіційної статистики 



Індикатори соціальної згуртованості  
в Донецькій області 



Iндикатори Питання в опитувальнику Групи / інститути 2017 2018 

Довіра до центральних 
інстітутів владі 

Якою мірою Ви довіряєте кожній із перелічених 
осіб або установ:  

Президент, парламент, уряд та 
суд 

1.6 1.8 

Довіра до місцевих 
інстітутів владі 

Обласні та міські адміністрації, 
поліція та школи 

4.5 4.3 

Соціальна толерантність Чи ви готові спілкуватися з ними особисто; 

прийняти їх до спільноти, але вважали б за краще 

уникнути особистого спілкування; не хочете, щоб 

вони взагалі були в нашій спільноті. 

 Іноземці, мусульмани, євреї, 

роми, представники  ЛГБТ 

спільноти, люди з іншим 

кольором шкіри, наркозалежні  

5.6 5.7 

Готовність до діалогу 1.Чи вважаєте Ви, що представники зазначених 
нижче груп будуть прислухатися до Ваших 
аргументів і будуть готові до діалогу, тобто 
дискусії щодо поточних соціальних, економічних 
чи політичних питань? 
2.Чи вважаєте Ви, що спроба встановлення 
діалогу, тобто дискусії щодо поточних 
соціальних, економічних чи політичних питань, з 
цими групами буде взаємовигідним? 

Жителі НПУТ, ВПО, жителі 
західної України, військові, 
люди, які виступають за 
зближення з Росією / ЕС, 
українські націоналісти, люди, 
що підтримують відокремлення 
НПУТ 

6.4 6.7 

Пропоновані індикатори для стратегії 



Ільдар Газізуллін 

 Ildar.Gazizullin@one.un.org 

 

Даріна Солодова 

Darina.Solodova@one.un.org  

 

Тел.: 050 182 66 14 

use.scoreforpeace.org 

mailto:ildar.gazizullin@one.un.org
mailto:darina.solodova@one.un.org
https://use.scoreforpeace.org

