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ВСТУП
Міграція — є основоположною свободою та
рушієм розвитку суспільства, однак, водночас, вона є наслідком соціально-політичних та
економічних проблем і змін, що відбуваються
в країні.
Міграція — загальний термін, який позначає переміщення людей з одного населеного пункту до іншого. Вона може бути зумовлена безліччю причин: від економічних до
освітніх, від екологічних до соціально-політичних. Міграція може бути внутрішньою (в
межах країни) або зовнішньою — за кордон.
Міграція може стати позитивним досвідом,
який дає людині більше можливостей, але
також може призвести до ще більшої вразливості та маргіналізації.

мулювати соціальну та економічну мобільність, інновації та мультикультурний обмін2.
Хоча міграція пов’язана з невід’ємним правом
людини на свободу пересування, постійний
«відтік мізків» (тобто значна втрата людського
капіталу через еміграцію осіб, які економічно та професійно перебувають на піку продуктивності, з метою досягнення кращих
умов життя) може призвести до депопуляції
спільнот, економічного спаду і, таким чином,
до послаблення соціальної згуртованості.
Схильність до міграції надзвичайно важливо
вимірювати, щоб виявити важливі тенденції
та зосередити увагу зацікавлених сторін на
розв’язанні потенційних проблем, що можуть
вплинути на місцевий розвиток.

Цей документ ґрунтується на даних опитуСхильність до міграції, яка вимірюється в вання SCORE 2019 року, в якому взяли участь
SCORE1, визначає, наскільки людина схиль- понад 8000 респондентів, які проживають на
на виїхати зі свого регіону в пошуках кращих підконтрольних уряду України територіях
можливостей, незалежно від місця призна- Донецької та Луганської областей. В тексті
чення (в межах чи за межами країни). Отже, аналізується схильність до міграції та її чинцей показник свідчить про готовність люди- ники — для розуміння того, що спонукає грони виїхати, мотиви можливого переміщення мадян залишатися у своєму місці проживан(коли переваги виїзду є вагомішими за страхи, ня та вкладати конструктивні та продуктивні
пов’язані з ним, або важливішими за причини зусилля в його розвиток. В документі також
залишитися), середовище (міркування інших надаються рекомендації, що ґрунтуються на
людей про краще життя деінде), які можуть даних дослідження та допоможуть розробити
вплинути на міграційну поведінку людей та ефективну політику та програми для підвищення якості життя, сприяння сталому розна динаміку міграції в населеному пункті.
витку та соціальній згуртованості в регіоні.
Міграція відіграє важливу роль у розвитку
суспільства. Цілі сталого розвитку визнають
позитивний потенціал міграції, що може сти-

1 Індекс соціальної згуртованоті та примирення (Social Cohesion and Reconciliation Index, SCORE) для cхідної України за 2019 рік — проєкт,
що фінансується USAID і впроваджується Центром сталого миру і демократичного розвитку (Centre for Sustainable Peace and Democratic
Development, SeeD) у партнерстві з Програмою ООН із відновлення та розбудови миру. SCORE — аналітичний інструмент, розроблений
з метою покращити розуміння соціальної динаміки в Україні та визначити стратегічні можливості для розробки політик і програм, які
допомагають посилити соціальну згуртованість. SCORE для східної України за 2019 рік включає понад 200 показників, кожний з яких
складається з кількох питань анкети. Більше інформації можна знайти на сайті use.scoreforpeace.org/uk/use/.
2 Ціль сталого розвитку 10.7 — Сприяти впорядкованій, безпечній, законній і відповідальній міграції та мобільності людей, у тому числі за
допомогою проведення спланованої і добре продуманої міграційної політики.
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

СПЕЦИФІКА СХИЛЬНОСТІ ДО МІГРАЦІЇ В ДОНЕЦЬКІЙ
І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ГРУПИ:
ВИЩА МОБІЛЬНІСТЬ СЕРЕД ОСВІЧЕНОЇ
МОЛОДІ

ми — частково через те, що люди з сильною
схильністю до міграції справді виїжджають,
а також через те, що мобільність людей та
їхня готовність виїхати з країни знижуються з поглибленням соціально-економічного зв’язку з певним населеним пунктом.
Схильність до міграції серед людей віком
від 60 років становить всього 2,1 бала з 10.

• На шкалі від 0 до 10, де 0 означає, що ніхто
не думає про те, щоб виїхати з свого місця
проживання, а 10 означає, що всі планують
виїхати з місця проживання, середній результат схильності до міграції в Донецькій
і Луганській областях становить 3,8. Цей ре- Схильність до міграції також значно вища серед
зультат нижчий за результат 2018 року3, однак
груп з вищим рівнем доходу. Іншими словами,
все одно вказує на помірну схильність виїхати.
більш схильні до міграції ті, в кого є для
цього економічні можливості. Наприклад,
• Хоча суттєвих відмінностей між сільським та
схильність до міграції серед людей, які поміським населенням не спостерігалось, заслувідомляють, що їм бракує грошей навіть на
говують на увагу відмінності між такими соїжу, становить 3 бали, а серед тих, хто заявціально-демографічними групами:
ляє про настільки хорошу фінансову ситуацію, що вони можуть навіть придбати щось
Чоловіки проявляють вищу схильність до мідороге, таке як автомобіль, — 4,8 бала.
грації в порівнянні з жінками (4,1 і 3,6 бала
відповідно). Це може бути пов’язано з різни- Освіта збільшує економічні можливості та проми причинами, від гендерних стереотипів
фесійні амбіції, що, своєю чергою, підвищує
(наприклад, щодо того, що чоловіки мають
мобільність або готовність людей до перегодувати родину, або що незаміжні жінки
їзду. Переважно, люди з закінченою вищою
не мають їхати надто далеко від родини) до
освітою чи науковим ступенем мають вищу
відмінностей у доступі та мобільності на
схильність до міграції (4,2 бала) у порівнянринку праці.
ні з тими, хто має середню (3,5) чи професійно-технічну (3,7) освіту. Люди, які краще
Схильність до міграції найбільш виражена серед
володіють англійською мовою, також виявлюдей віком до 35 років (5,5) і, очікувано, зниляють вищу схильність до виїзду з країни.
жується в міру того, як люди стають старши3 Через незначну зміну у формулюванні анкети та пунктів шкали, схильність до міграції вимірювалася дещо по-різному у 2018 та 2019 роках, проте 2 з 3-х запитань, що описували це явище, залишилися незмінними. Якщо брати до уваги порівнювальні елементи показника,
спостерігається зниження на 0,4 бала (3,8 у 2019 році та 4,2 у 2018 році). Однак подальший аналіз респондентів, які входили до панелі та
опитувалися протягом обох досліджень два роки поспіль, виявляє більший спад — на 0,8 бала (4,1 у 2019 проти 4,9 у 2018).
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ СХИЛЬНОСТІ
ДО МІГРАЦІЇ: ОСОБИСТІ АМБІЦІЇ

КЛЮЧОВІ ІДЕЇ

• Молоді, освічені фахівці частіше виїжджають
• Схильність до міграції вища серед молоді ві- з регіону, а це означає, що за схильністю до міком до 35 років, які також мають вищий рівень грації стоїть динаміка «відтоку мізків». Якщо
підприємливості4 та намір розпочати власну не вирішити проблему, Луганська та Донецька
справу. Хоча молоді потенційні підприємці області можуть і надалі зазнавати значних
демонструють вищу схильність до міграції, втрат людського та економічного капіталу.
показники, пов’язані з підприємництвом, не
корелюють з вищою схильністю до міграції • Програми розвитку, спрямовані на зниженсеред людей віком від 35 років.
ня негативних міграційних тенденцій (що
призводять до зменшення кількості людей у
• Люди, які схильні сприймати ключові держав- громадах та, зокрема, скорочення кількості
ні установи (зокрема поліцію, суди та місцеву працездатного населення), мають зосереджувладу) як корумповані, мають вищу схильність ватися на створенні сприятливого середодо міграції, особливо коли йдеться про людей вища для молодих підприємців (напр. через
віком до 35 років.
мікрофінансування, створення інноваційних
хабів тощо) та на покращенні якості життя
населення (напр. через розвиток екологічних
ОСНОВНІ ПОМ’ЯКШУВАЛЬНІ
міст, де родини мають кращі умови для житФАКТОРИ СХИЛЬНОСТІ ДО МІГРАЦІЇ:
тя та дозвілля). Особливу увагу слід звернути
ЗАДОВОЛЕННЯ ОТОЧЕННЯМ
на розвиток Костянтинівки та Краматорська
ТА УМОВАМИ ЖИТТЯ
(див. Рисунок 2), де схильність до міграції нині
найвища.
• Відчуття приналежності, задоволення місцем
проживання та гордість за нього — найбільші фактори зниження схильності до міграції
серед усіх вікових груп. Люди, які вважають,
що їхнє місце проживання — гарне місце для
життя та роботи, створення сім’ї та доступу
до розваг, значно рідше висловлюють бажання
покинути місце проживання.
• Довіра до державних установ та сприйняття,
що всі люди, які мешкають в Україні — невід’ємна частина українського суспільства
незалежно від етнічного та культурного походження (також відоме як плюралістична
українська ідентичність у SCORE) — також є
факторами послаблення схильності до міграції серед людей віком понад 35 років. Для молодших вікових груп ці два показники значного впливу на схильність до міграції не мають.

4 Під підприємливістю розуміється рівень володіння набором навичок, які необхідні для підприємництва, такими як здатність ризикувати,
вмотивованість, вміння розв’язувати проблеми та енергійність.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СХИЛЬНОСТІ ДО МІГРАЦІЇ В ДОНЕЦЬКІЙ
І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

У SCORE схильність до міграції вимірюється
на основі трьох запитань, які допомагають визначити готовність людини виїхати зі свого
місця проживання. Рисунок 1 нижче показує,
що 3 з 10 людей, які мешкають у Донецькій
і Луганській областях, висловили бажання в
певний момент у майбутньому виїхати зі свого місця проживання.

Середній бал схильності до міграції у Донецькій
і Луганській областях становить 3,8 (див.
Рисунок 2) на шкалі від 0 до 10, де 0 означає,
що ніхто не думає про те, щоб виїхати з місця
проживання, а 10 — що виїхати хочуть усі.

Рис. 1 cхильність до міграції, по групах
відповідей, %

В майбутньому
я сподіваюся
поїхати звідси

Кожна третя людина сподівається
в майбутньому виїхати зі свого
населеного пункту

Повністю
не згоден(а)
Скоріше
не згоден(а)

44

Рис. 2

теплова карта схильності до міграції
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СХИЛЬНІСТЬ ДО МІГРАЦІЇ

Схильність до міграції значно відрізняється
в залежності від міста проживання
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Хоча схильність до міграції знизилася в порівнянні з 2018 роком, у деяких населених
пунктах показники зберігаються на високому
рівні. Попри те, що між сільським і міським
населенням на регіональному рівні значних
розбіжностей виявлено не було, велика різниця спостерігається між різними містами
та селищами в регіоні, зокрема, найбільша
схильність до міграції — в Костянтинівці (5,6)
і Краматорську (4,6).

Схильність до міграції очікувано пов’язана з
віком і мобільністю (тобто з доступом до ринку
праці, рівнем освіти та доходу). Молоді люди
у віці 18–35 років виявляють значно сильнішу
схильність до міграції, ніж інші вікові групи,
як і люди з вищою освітою та рівнем доходу,
оскільки це збільшує їхню мобільність (див.
Рисунок 4).

Дослідження рушійних і пом’якшувальних
чинників схильності до міграції є важливим
Ці два міста стали важливими транспортни- для розуміння явища та його динаміки, а тами вузлами з початку конфлікту та прийня- кож для того, щоб спонукати громадян залили багато нових мешканців, що призвело до шатися та вкладати зусилля у розвиток свопідвищення мобільності місцевого населен- їх населених пунктів, підтримуючи місцеву
ня та зростання навантаження на місцеву економіку та розвиток громади. Сучасні стаінфраструктуру.
тистичні інструменти, такі як моделювання,
виявили основні показники, що впливають
на рішення людей з Донецької та Луганської
областей щодо того, мігрувати їм, чи ні.

Рис. 3 cхильність до міграції за віковою
групою, бали від 0 до 10
Молоді люди значно більше
схильні до переїзду

18–35 років

5.5

36–59 років
60 років і більше

4.1
2.1

Рис. 4 cхильність до міграції за рівнем доходу
та рівнем освіти, бали від 0 до 10
Немає грошей на їжу

3.0

Є гроші на їжу, але не на одяг

3.4

Є гроші на одяг, але не на дорогі товари

4.1

Достатньо грошей на дорогі товари
Початкова освіта
Середня освіта
Професійно-технічна освіта
Вища чи науковий ступінь
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ПОМ’ЯКШУВАЛЬНІ ФАКТОРИ СХИЛЬНОСТІ ДО МІГРАЦІЇ:
ЗАДОВОЛЕННЯ ОТОЧЕННЯМ ТА УМОВАМИ ЖИТТЯ

Керуючись соціально-демографічними показниками, описаними вище, та з урахуванням
вищої схильності молодих людей до виїзду з
країни, ми провели подальший аналіз (а саме,
лінійні регресії), щоб визначити чинники, що
посилюють чи послаблюють схильність до
міграції серед двох основних вікових груп:
людей віком від 18 до 35 років та людей віком від 36 до 59 років. У таблиці 1 наведено
показники SCORE, що знижують схильність
до міграції для двох вікових груп. Виявилося,
що два найсильніші пом’якшувальні фактори

Таблиця 1

є спільними для обох вікових груп. Важливо
зазначити, що ці пом’якшувальні фактори можуть спостерігатися або не спостерігатися на
різних рівнях для кожного населеного пункту, і аналізувати їх слід разом із тепловими
картами, щоб адаптувати стратегії до потреб
різних населених пунктів. Розробка цільових
політик та програм розвитку, що допоможуть
покращити визначені фактори, можуть вплинути на мотивацію людей залишатися та вкладати зусилля та кошти у свої населені пункти.

чинники зниження схильності до міграції

люди віком 18–35 років

люди віком 36–59 років

Задоволення місцем проживання
(бета-коефіцієнт5: −0,27)

Задоволення місцем проживання (−0,27)

Відчуття приналежності до свого населеного
пункту та регіону (−0,2)

Відчуття приналежності до свого населеного пункту
та регіону (−0,15)
Плюралістична українська ідентичність (−0,08)
Довіра до органів влади (місцевих і центральних
загалом) (−0,08)

5 Бета-коефіцієнт — це коефіцієнт значущої зміни залежної змінної для кожної 1-одиниці зміни незалежної змінної предиктора. В наведеному прикладі, зміна задоволення населеним пунктом в один бал веде до зміни схильності до міграції на 0,27 бала.
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Задоволення місцем проживання 6 — найбільший чинник, що мотивує залишитися
та має найсильніший негативний вплив на
схильність до міграції для обох вікових груп.
Задоволення місцем проживання також було
значним пом’якшувальним чинником у дослідженні SCORE для східної України за 2018
рік7. Що менше задоволені люди своїм місцем
проживання, то більше схильні вони виїхати.

Рис. 5 теплова карта задоволення
місцем проживання

Задоволення місцем проживання в регіоні
значно нижче серед молоді та громад, які проживають у сільській місцевості. Задоволення
місцем проживання серед людей віком 18–35
років становить 5,3 бала, а в селах результат
нижчий — 4,7. В регіоні в цілому 4 з 10 молодих мешканців міст і 6 з 10 молодих мешканців сільських населених пунктів стверджують,
що їхній населений пункт не є хорошим місцем для життя, роботи та створення сім’ї.
ЗАДОВОЛЕННЯ МІСЦЕМ
ПРОЖИВАННЯ

Задоволення місцем проживання було головним
пом’якшувальним чинником для всіх вікових груп
як у дослідженні SCORE 2018, так і в SCORE 2019

Відсутність прихильності до міста та регіону змушує людину замислитися про зміну
місця проживання, а почуття приналежності
до міста та регіону є вагомою причиною для
мешканців різного віку залишатися у своєму
населеному пункті.

Згідно з прогнозуючими моделями8, переконання, що всі, хто живе в Україні, незалежно від етнічного та культурного походження,
становлять невід’ємну частину українського
суспільства (плюралістична українська ідентичність) і довіра до органів влади також належать до пом’якшувальних факторів (інгібіторів), які зменшують готовність до переїзду,
однак ця тенденція спостерігається переважно серед людей старших за 35 років.

6 Мається на увазі рівень задоволеності своїм місцем проживання в контексті роботи, дозвілля та виховання дітей.
7 Згідно з дослідженням SCORE для східної України за 2018 рік, показник задоволення місцем проживання для Донецької області становив
5,6, а для Луганської області — 5,0.
8 Прогнозуючі моделі показують зв’язки між показниками на основі складного статистичного аналізу (напр. регресії, мережевого аналізу
та моделювання структурними рівняннями). Вони мають здатність прогнозування спрямованого впливу одного показника на інший та
використовуються для визначення ключових чинників змін у суспільстві. Показники можуть бути рушіями (інгібіторами), оскільки вони
впливають на посилення чи послаблення інших показників, з якими пов’язані.
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Наприклад, у Костянтинівці — найвища
схильність до міграції серед міст регіону,
де проводилося опитування, та найнижчий
рівень задоволення місцем проживання.
Місто також має один з найнижчих результатів за показниками довіри до місцевих органів влади та плюралістичної ідентичності.
Отже, щоб запобігти втраті людського капіталу в Костянтинівці, потрібно зважати на
всі пом’якшувальні чинники, що знижують
схильність до міграції.

Рис. 6 теплова карта плюралістичної
української ідентичності

Результати дослідження в Краматорську демонструють, що населення міста має високу
схильність до міграції, але водночас демонструє високий рівень задоволення місцем
проживання. Серед пом’якшувальних чинників, яким слід приділити пріоритетну увагу в
Краматорську, — плюралістична українська
ідентичність і довіра до органів влади. Отже,
детальний аналіз міграційних тенденцій в
містах — зокрема, пом’якшувальних чинників, що знижують схильність до міграції— є
важливим для формування цільових програм
місцевого розвитку.
ПЛЮРАЛІСТИЧНА УКРАЇНСЬКА
ІДЕНТИЧНІСТЬ

Підтримка плюралізму —
приваблива цінність

Рис. 7 теплова карта довіри до місцевих
органів влади

ДОВІРА ДО МІСЦЕВИХ
ОРГАНІВ ВЛАДИ

Довіра до місцевих органів влади значно
відрізняється в різних містах регіону
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РУШІЇ СХИЛЬНОСТІ ДО МІГРАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНІ
ТА ПРОФЕСІЙНІ АМБІЦІЇ

У таблиці 2 наведено рушії, що посилюють
схильність до міграції. Розробка цільової
політики та програм, що базуються на цих
спостереженнях, можуть сприяти зниженню
мотивації людей виїжджати з міста проживання заради пошуку кращих можливостей.

хто вже виїхав (включаючи ВПО (внутрішньо
переміщених осіб), що переселилися за межі
Донецької та Луганської областей).

Рівень корупції (за суб’єктивними оцінками
опитаних) є загалом високим по всьому регіону (6,8) та є найсильнішим чинником, який
Детальніший аналіз рушіїв схильності до спричиняє незадоволеність своїм місцем проміграції свідчить про те, що в регіоні існує живання серед усіх вікових груп. Там, де коризик втрати людського капіталу (молодих рупцію сприймають як більш поширену, існує
освічених людей, дохід яких дозволяє їм бути більша ймовірність того, що мешканці відчумобільними) та нестача факторів, які зроби- ють необхідність виїхати з місця проживання
ли б його привабливим для повернення тих, в пошуках кращих можливостей.

Таблиця 2

рушії схильності до міграції

люди віком 18–35 років

люди віком 36–59 років

Рівень корупції — за суб’єктивними оцінками (0,12)
Підприємливість (0,07)
Маргіналізація через політичні переконання (0,08)
Рівень доходу (0,09)

Рівень корупції — за суб’єктивними оцінками (0,09)
Підприємливість (0,08)
Маргіналізація через політичні переконання (0,08)

Рис. 8

теплова карта підприємливості

ПІДПРИЄМЛИВІСТЬ

Рівень підприємливості є високим
у всьому регіоні
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Відсутність можливостей у поєднанні з високим рівнем корупції спонукає до виїзду
підприємців різного віку. Ця група має високий рівень самомотивації (підприємливості)
і більше схильна до виїзду з регіону, щоб застосувати свої навички (зокрема, здатність
ризикувати та розв’язувати проблеми) деінде.

приналежність, а отже, шукають можливості переїхати туди, де почуватимуться комфортніше. У Костянтинівці маргіналізація
значно вища, ніж в інших містах регіону. За
шкалою від 0 до 10 (де 0 означає, що ніхто не
відчуває себе маргіналізованим у суспільстві
через свої політичні переконання, а 10 означає, що всі почуваються надзвичайно маргіВідчуття маргіналізації через політичні пе- налізованими), Костянтинівка має показник
реконання — ще один важливий чинник 2,2, що є значно вищим у порівнянні з загальсхильності до міграції для обох вікових груп. ним середнім показником по Донецькій та
Люди, які відчувають, що не можуть вільно Луганській областях (0,8).
висловлювати свою точку зору без негативних наслідків, також менше схильні відчувати
задоволення місцем проживання та місцеву

Рис. 9 відчуття маргіналізації через власні
політичні думки, %

Як часто до вас, членів вашої родини та близьких друзів ставляться
несправедливо через ваші політичні переконання?
Рідко /
Часто /
Ніколи
Дуже часто
Не знаю

43 % мешканців Костянтинівки почуваються маргіналізованими через
свої політичні переконання (середній показник по Донецькій області
становить 16 %.

Костянтинівка
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ПОКАЗНИКИ, ЯКІ НЕ МАЛИ ВПЛИВУ НА СХИЛЬНІСТЬ
ДО МІГРАЦІЇ

Слід підкреслити, що показник SCORE «схильність до міграції» вимірює не фактичну міграційну поведінку, а бажання людей виїхати з
місця проживання та переїхати в інше місце
в межах країни або за кордон. Таким чином,
рушії — це чинники, які мають значний позитивний чи негативний вплив на схильність до
міграції, а отже, на те, яке рішення приймають люди (залишитися чи виїхати). Ці рушії

не обов’язково впливають на рішення людей
щодо того, куди саме переїхати. В таблиці
нижче наведені різні показники, які впливають на схильність до міграції, а також такі,
що не мають статистично значущого впливу.

Таблиця 3 загальна таблиця показників та їхнього впливу
на схильність до міграції

Показники, що підвищують
схильність до міграції
(позитивний вплив)

Показники, що знижують
схильність до міграції
(негативний вплив)

Показники, які не впливають
на схильність до міграції
(нульовий ефект)

Рівень корупції — за суб’єктивними оцінками

Задоволення місцем проживання

Особиста й економічна безпека9

Відчуття приналежності до свого
міста та регіону

Підзвітність органів влади

Підприємливість

Громадянська активність
Маргіналізація через політичні
переконання
Рівень доходу (лише для вікової
групи 18–35)

Плюралістична українська ідентичність (лише для вікової групи
36–59)

Стосунки між групами
Досвід негативних подій10

Довіра до органів влади (лише для
вікової групи 36–59)

Психологічний добробут

9 Економічна безпека не має статистично значущого впливу на схильність до міграції, однак рівень доходу має значний вплив на людей
віком до 35 років, у яких також вищий рівень підприємливості (незважаючи на високий рівень економічної безпеки, вони мають бажання
виїхати).
10 Досвід негативних подій (особистий чи члена родини), включно з негативними подіями, пов'язаними з нинішнім конфліктом на сході
України.
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КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ
та РЕКОМЕНДАЦІЇ

КЛЮЧОВІ ВИСНОВКИ

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для всіх вікових груп задоволення місцем
проживання та відчуття місцевої приналежності — два основні чинники, що спонукають людей залишатися у своєму населеному пункті. У Луганській і Донецькій
областях 3 з 10 людей думають про виїзд зі
свого населеного пункту. Однак ця цифра
вища серед вікової групи від 18 до 35 років,
серед яких 52 % погодилися з твердженням «В майбутньому я сподіваюся поїхати
звідси».

Молоді люди віком до 35 років мають стати
основною цільовою групою програм, спрямованих на підвищення задоволення місцем
проживання. Серед таких програм: покращення можливостей дозвілля для молодих
родин, місцеві громадські ініціативи, спрямовані на розбудову співпраці в громаді та
відчуття місцевої приналежності, програми
сповільнення темпу життя, підтримка ремісничих кооперативів та сусідська варта.

Люди, в яких високий рівень підприємливості та які мають намір розпочати власну
справу, мають найбільше бажання виїхати,
щоб реалізувати свої мрії й амбіції деінде. Високий рівень схильності до міграції,
особливо серед молодих підприємців, може
призвести до негативних тенденцій, таких
як економічний спад та депопуляція громад.

Заслуговують на подальший розвиток програми стимулювання малого та середнього
бізнесу, а також програми підтримки молодих
підприємців (зокрема, мікрофінансування, інноваційні хаби, спільні офісні приміщення
(коворкінги), юридична підтримка, тренінги
з маркетингу і створення брендів, спільні
ініціативи та підтримка у здійснені оцінки /
доцільності / ризиків бізнесу).

Люди з низькою схильністю до міграції мають
достатньо високі показники гордості за місцеві традиції, культуру та кухню. Залучення
місцевих мешканців до розвитку цих напрямків місцевого розвитку може сприяти підвищенню задоволення місцем проживання ти
зниженню схильності до міграції, особливо
серед молоді.

Крім того, важливо інвестувати в громадський транспорт для покращення мобільності населення сільських районів, щоб зробити
міські та районні центри більш доступними.
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Враховуючи потужний індивідуальний потенціал та навички місцевого населення (такі,
наприклад, як творчість і креативність), надзвичайно важливим є сприяння ініціативам
талановитих й амбітних людей у регіоні (це
можна реалізувати за допомогою менторських програм, у співпраці з місцевими університетами, через організацію виставок та
ремісничих ярмарків).
Рівень корупції за суб’єктивними оцінками
та політична маргіналізація — найсильніші
чинники, які збільшують схильність людей
до виїзду. Задоволеність громадським життям (у поєднанні з задоволенням місцем
проживання) є надзвичайно важливим фактором, що спонукає громадян залишатися
та брати участь у розвитку власних населених пунктів. Костянтинівка має значно вищі,
ніж в інших містах, показники рівня сприйняття корупції та політичної маргіналізації.

Прозорість, доступ до публічної інформації та
антикорупційні програми на місцевому рівні
мають стати пріоритетом політики.
Потрібно сприяти діалогу між громадянами
та місцевою владою (наприклад, за допомогою
громадських зборів та публічних обговорень),
щоби покращити поінформованість громадян
та їх розуміння місцевої ситуації і стану реалізації реформ, а також знання та розуміння
потреб громадян з боку місцевої влади.
Успішна реалізація програм, що стосуються
двох вище зазначених рекомендацій, також
сприятиме розвитку вертикальної соціальної
згуртованості та сприятиме створенню більш
якісного місцевого середовища для громадян.

Схильність до міграції найвища
у Костянтинівці; на другому місці —
Краматорськ, де схильність до міграції
вища, ніж у сусідніх громадах.
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Вищезазначені рекомендації мають бути
адаптовані, зокрема, до місцевого контексту Костянтинівки та Краматорська як одних з пріоритетних населених пунктів регіону, що набувають значення як транспортні
вузли та як громади, які приймають велику
кількість переселенців. Програми розвитку
в Костянтинівці мають бути спрямовані на
зниження впливу тих негативних чинників,
що підвищують схильність до міграції. Серед
таких програм, що сприятимуть збільшенню
задоволення місцем проживання — забезпечення групових та творчих форм дозвілля, а
також ініціативи, що збільшують довіру до
місцевої поліції та до міського голови.

14

ІНФОРМАЦІЯ
ПРО АВТОРСТВО
ТА ПОДЯКИ

Автори

Ільке Даґлі-Хастінгс
Андрій Дрига
Катерина Іващенко
Христофорос Піссарідес

Дизайнерка

Дар’я Стеценко

Фото на
обкладинці

Кріс Бріґс / Unsplash
Автори висловлюють особливу подяку
за надання матеріалів та рецензування
документа:
Александру Ґесту
Ользі Понамарьовій
Ільдару Ґазізулліну
Дарині Солодовой
Антону Тишковському

Автори висловлюють вдячність проекту
USAID «Демократичне врядування у східній
Україні» (DG East), Програмі ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP), Центру
сталого миру та демократичного розвитку
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ПРО SCORE

Індекс соціальної згуртованості та примирення (SCORE) для східної України — спільна
ініціатива, що фінансується USAID в межах
підтримки програми «Демократичне врядування у східній Україні», що впроваджується
Центром сталого миру і демократичного розвитку (SeeD) у партнерстві з Програмою ООН
із відновлення та розбудови миру.

SCORE — аналітичний інструмент, що застосовується щорічно та розроблений з метою
покращити розуміння соціальної динаміки
в Україні. Результати SCORE, представлені
в цьому звіті, ґрунтуються на 8435 особистих
інтерв’ю, проведених у вересні-листопаді
2019 року на підконтрольних уряду України
територіях Луганської та Донецької областей.
Кількісні дані доповнюються консультаціями
з зацікавленими сторонами та громадянами.

Мета ініціативи SCORE — надати допомогу
в розбудові миру національним і міжнародним зацікавленим сторонам. Вона забезпечує Для отримання додаткової інформації про
доказову базу для розробки політик і про- методологію SCORE та перегляду резульграм, які зміцнюють національну єдність та татів для східної України відвідайте сайт:
соціальну згуртованість, особливо у східній use.scoreforpeace.org/uk/use/.
Україні, а також для відстеження прогресу в
їхньому впровадженні.
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ПРО ПАРТНЕРІВ

Центр сталого миру та демократичного розвитку співпрацює з міжнародними організаціями з питань розвитку, урядами та лідерами
громадянського суспільства для розробки та
здійснення стратегій розвитку мирних, інклюзивних і стійких суспільств, що ґрунтуються на фактичних даних та орієнтуються
на інтереси людей. Працюючи в Європі, на
Близькому Сході, в Африці й Азії, SeeD надає рекомендації щодо політики соціальних
перетворень, які базуються на стратегіях залучення громадян та емпіричному розумінні поведінки окремих осіб, груп і спільнот.
Підхід SeeD фокусується на розумінні глибинних причин соціальних проблем шляхом
розробки науково обґрунтованої теорії змін,
яка проходить емпіричну перевірку.

громадянську ідентичність, збільшуючи взаємодію між громадянами та громадянським
суспільством і сприяючи співпраці між урядом та громадянами, а також участі громадян у розвитку громад та прийнятті рішень
на місцевому рівні.

Програма ООН із відновлення та розбудови
миру займається реагуванням на пріоритетні
потреби у східній Україні від початку збройного конфлікту навесні 2014 року. Ця програма спрямована на підтримку відновлення
економіки та критичної інфраструктури в постраждалих від конфлікту громадах, підтримку здійснення реформи місцевого управління
та децентралізації, реформи охорони здоров’я,
а також на зміцнення громадської безпеки
та соціальної згуртованості на підконтрольUSAID — провідна світова агенція міжнарод- них уряду України територіях Донецької та
ного розвитку, яка безпосередньо долучаєть- Луганської областей та Запорізької області
ся до численних проєктів розвитку. USAID вздовж Азовського моря.
співпрацює з Україною з 1992 року і вже надав
їй допомогу на суму понад 3 мільярди дола- Програму ООН із відновлення та розбудорів. Нинішні стратегічні пріоритети USAID ви миру реалізують чотири агентства ООН:
включають зміцнення демократії та належно- Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура
го врядування, сприяння економічному роз- ООН з питань гендерної рівності та розвитку та енергетичній безпеці, вдосконален- ширення прав і можливостей жінок (ООН
ня систем охорони здоров’я та пом’якшення Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення
наслідків конфлікту на сході країни.
(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Програму під«Демократичне врядування у східній Україні» тримують тринадцять міжнародних партне(DG East) — це п’ятирічний проєкт, спрямова- рів: Європейський Союз (ЄС), Європейський
ний на посилення довіри між громадянами й інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в
урядами у східній Україні та розбудову мож- Україні, а також уряди Великої Британії, Данії,
ливостей регіону, що надало б йому можли- Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії,
вість очолити демократичні перетворення в Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
Україні. «Демократичне врядування у східній
Україні» прагне зміцнити зв’язок між громадянами та владою в східній Україні, заохочуючи належне врядування та інклюзивну
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