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Розподіл за групами
відповідно до політичних вподобань та підтримки
реформ

Про-Російська орієнтація –
За реформи
Про-Європейська орієнтація –
За реформи

Аби дослідити як політичні настрої в Україні
співвідносяться з підтримкою реформ, UASCORE
сформував групи за такими індикаторами:
Про-Європейській орієнтація
Про-Російська орієнтація
Громадянський оптимізм
Підтримка антикорупційних,
децентралізаційних та дерегуляційних реформ

18%

20%

Політично невизначені –
Проти реформ
Політично невизначені –
За реформи

25%
37%

Розподіл за групами відповідно до політичних вподобань
Профілі груп
Про-Російська орієнтація – За реформи

Про-Європейська орієнтація – За реформи

Ця група не сприймає інтеграцію з ЄС як потенційне благо та не Ця група переконана у користі інтеграції з ЄС та підтримують
підтримує орієнтацію на НАТО. Вони мають найменші показники орієнтацію на НАТО. Вони вірять у те що Донбас має бути
націоналістичних почуттів та підтримують співпрацю з Росією.
невід’ємною частиною України.
Вони покладають провину за конфлікт на Україну та Захід та не Ця група звинувачує Росію та сепаратистів у розпаленні конфлікту та
підтримують військові дії незалежно від задіяних сторін. Вони більше за інших підтримують діяльність української армії. Вони
мають найнижчі показники готовності до насилля.
мають найвищі показники націоналізму, та вважають, що зв’язки з
родиною в Росії мають бути збережені.
Члени цієї групи мають консервативні цінності та високі показники
ностальгії за Радянським Союзом. У той самий час вони мають одні Маючи низьку орієнтацію на вільний ринок, вони мають високу
з найвищих показників соціальної толерантності.
соціальну толерантність та підтримують права людини. Загалом ця
група має низькі показники ностальгії за Радянським Союзом,
Ця група не довіряє владі, не є задоволена тим як надаються поділяє консервативні цінності та не толерує корупцію.
державні послуги та вважає, що в країні дуже висока корупція.
Скептично ставляться до реалізації реформ.
Вони мають вищу довіру державній владі та інституціям, а також
громаді і медіа. Вірять у те, що звичайні люди можуть змінити
Представники групи мають високі показники родинної підтримки та порядок речей у громаді.
родинної згуртованості. Мають низькі показники особистої та
політичної безпека, втомлені від конфлікту та не вірять, що звичайні Ця має високий рівень безпеки (політичної, економічної,
люди можуть щось змінити. Демографічно вони старші та мають особистої). Вони оптимісти та мають підтримку родини. Вони також
вищий індекс соціодемографічного ризику.
мають високі показники соціальних та виконавчих навичок, та
низький рівень маргіналізації. Демографічно вони молодші, та
мають низький індекс соціодемографічного ризику.

Розподіл за групами відповідно до політичних вподобань
Профілі груп
Політично невизначені – Проти реформ

Політично невизначені – За реформи

Ця група мають найнижчі показники соціальної толерантності та віри у права Дуже орієнтовані на вільний ринок та мають велику
людини. Вони не підтримують плюралістичну українську ідентичність. Вони довіру до державної влади, при цьому мало довіряють
показують вищу за інших готовність до насилля.
медіа та громаді. До того ж вони мають низький рівень

особистої безпеки.

Вони підтримують російські військові операції та відокремлення Донбасу. Не
підтримують збереження родинних зв’язків з Росією.
Представники

цієї групи мають низькі показники
соціальних
навичок,
слабкий
націоналістичний
До того ж вони мають вищу довіру до влади та задоволені системою надання
сентимент та низьку підтримку збереження зв’язків з
послуг. Вони вважають, що у країні низький рівень корупції та дуже толерують її.
родиною з Росії.
Вони вважають, що держава здатна реалізувати реформи.
У той самий час, ця група має низький рівень довіри до медіа та громади, і, до того
ж, часто звертається до про-російських медіа.
Ця група має низькі показники політичної безпеки, але високі показники
економічної безпеки. Вони мають низькі показники втоми та обтяження через
військовий конфлікт.
Представники цієї групи мають низький рівень родинної підтримки та відчувають
себе маргіналізованими. Вони мають вищі за інших показники посттравматичного
стресового розладу, агресії та депресії. Вони показують низькі результати у
соціальних та виконавчих навичках. Їм не вистачає оптимізму, до того ж вони мають
низькі показники відчуття громадянської відповідальності. Ця група дуже
орієнтована на вільний ринок.

Розподіл за групами відповідно до політичних вподобань
Регіональний розподіл

Про-Російська орієнтація – За реформи
Про-Європейська орієнтація – За реформи
Політично невизначені – Проти реформ
Політично невизначені – За реформ

Споживання новин
та довіра до медіа
груп сформованих відповідно до політичної орієнтації та підтримки реформ

Споживання новин
групами сформованих відповідно до
політичної орієнтації та підтримки реформ

Частіше ніж раз на тиждень
12%
21%

Політично невизначені – За реформи

19%
48%
14%
19%

Політично невизначені – Проти реформ

24%
44%
11%
22%

Про-Європейська орієнтація – За реформи

18%
49%
14%
18%

Про-Російська орієнтація – За реформи
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48%
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