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Методологія 
Оцінки потреб



Створення та проведення оцінки потреб

Створення Опитувальника
Розробка та узгодження 14 питань 
з відповідями та візуальної 
складової анкети

Просування

Створення віжуалів окремих 
аудиторій для кожного гео у Гугл 
та Фейсбук протягом квітня-травня 
2022 р

Щоденний моніторинг

Щоденне оцінювання даних 
та корегування в залежності 
від результатів

Оцінка респондентів

• Загальна кількість заповнених анкет – 1924; 
з них 1571 анкета була географічно 
актуальною (див. нижче)

• Основний акцент на обласних центрах, 
включаючи 10 км їх периметра

• Найбільш постраждалі від конфлікту 
області: Вінницька, Дніпропетровська, 
Житомирська, Запорізька, Київська, 
Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, 
Херсонська, Чернігівська, Запорізька та 
Житомирська

• Аудиторії Донецької, Луганської областей 
та Маріуполя були недоступні онлайн

• Обидві статі від 12 до 65+ років 

• Тривалість: квітень-травень 2022 року



Опитувальник оцінки потреб



Контент, розроблений 
для просування оцінки



Результати 
швидкої оцінки потреб



Загальні 
результати оцінки потреб
Загалом в онлайн-опитуванні взяло участь 1,924 респонденти віком від 12 до 92 років. 
Більшість опитаної аудиторії становили жінки (75,88%), а частка чоловіків склала 
24,12%. За віком більшість респондентів була зосереджена у діапазоні від 35 
до 69 років.
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За географією, де перебували респонденти на момент оцінки 
потреб, була отримана наступна розбивка:

Більшість респондентів проживали 
в обласних центрах (57,74%), 
в інших містах та СМТ 24,32%, 
а в селах — 17,93%.
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Своє місце проживання з початком війни змінили 51,87% опитаних, а 48,13% нікуди 
не виїжджали.

З загальної кількості респондентів 60,34% планують повертатися до місця постійного 
проживання, 11,17% не визначилися, а 2,13% не планують повертатися додому.
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Більшість опитаних вважає що, ситуація 
із забрудненням вибухонебезпечними 
предметами (ВП) на території 
їх теперішнього проживання 
є небезпечною:

• Дуже небезпечною (багато ВП, відомі 
випадки постраждалих від мін) —
26,30%

• Безпечною (ВП немає) — 20,27%

• Важко відповісти / Не знаю — 19,33%

• Небезпечною (ВП є, але без 
постраждалих) — 17,98%

• Дещо небезпечною (ймовірно ВП є, але 
їх досі не знаходили) — 16,11%

26.3%

20.3%

19.3%

18.0%

16.1%

Дуже небезпечною 

(ВП багато, відомі 
випадки жертв мінування)

Безпечною (ВП немає)

Важко відповісти / Не знаю

Небезпечною 

(ВП є, однак випадків 
жертв від мінування не було)

Дещо небезпечною 

(ймовірно ВП є, 
але їх досі не знаходили)

Як ви вважаєте, якою є ситуація із забрудненням 

вибухонебезпечними предметами території вашого 
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48,7% респондентів швидкої 
оцінки потреб стикалися 
з певним типом ВП.

З них 9,15% не змогли точно 
сказати, який саме тип ВП.

З іншого боку, 51,3% 
респондентів не стикалися 
з ВП.

Не стикалися

51.3%

Стикалися, але точно 

не можуть сказати з яким

9.1%

Стикалися

39.6%

Чи стикалися ви з вибухонебезпечними предметами?
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Кількість респондентів, % Серед тих респондентів, 
які стикалися з ВП 
і змогли ідентифікувати 
їх за наданими схемами
(39,55%), відбувся 
наступний розподіл:



56,5% опитаних не змогли чітко 
відповісти, хто наражається 
на найбільший ризик нещасних випадків 
від ВП або вважали, що ризик однаковий 
як для цивільних, так і для військових.

30,61% респондентів вважали, 
що на більший ризик наражаються 
цивільні, ніж військові. А 12,86% 
впевнені, що військові мають вищі 
ризики наразитися на нещасний 
випадок від ВП.

Цивільні

30.6%

Важко 

відповісти / 
Ризик однаковий 

для цивільних 

і військових

56.5%

Військові

12.9%

Хто, на вашу думку, наражається на найбільший ризик 

нещасних випадків від ВП, цивільні чи військові?



У середньому більшість 
респондентів (72,65%) вважали, 
що ризик наразитися на нещасний 
випадок від ВП однаковий для всіх 
вікових груп і статі.

12,97% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків.

12,19% опитаних вважають, 
що до ризику більше схильні 
чоловіки, а 2,2% вважають, 
що жінки.

Однак, загальне сприйняття 
полягає в тому, що категорії 
неповнолітніх відчувають 
підвищений ризик, пов’язаний 
із забрудненням ВП.
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На питання від кого респонденти переважно отримують інформацію з питань безпеки, 
40,21% респондентів назвали інформаційні ресурси (канали у Вайбер чи Телеграм, 
телебачення, онлайн-видання, сайти тощо). Другим за пріоритетністю джерелом 
інформації (18,85%) виступають посадові особи та державні інституції, а третім (15,41%) 
джерелом називають рідних, друзів та соціальне оточення.
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25,58% респондентів зазначили, що здебільшого отримують інформацію з питань 
безпеки з офіційних джерел (у т. ч. через підписку у соціальних мережах на сторінки 
офіційних осіб та інституцій). Другим за вагомістю каналом комунікації є інформаційні 
канали у Вайбер чи Телеграм (24,85%). На стрічки в соціальних мережах орієнтуються 
13,43% опитаних.
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З точки зору того, яким джерелам безпечної комунікації респонденти довіряють 
найбільше, найвищими були три наступні:

• Офіційні джерела (сайти та офіційні сторінки у соціальних мережах) — 22,68%

• Інформаційні онлайн-видання — 19,56%

• Інформаційні канали у Вайбер чи Телеграм — 19,17%
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На питання, якими 
соціальними мережами 
респонденти користуються 
регулярно (не рідше, 
ніж 2 рази на тиждень), 30,01% 
зазначили Фейсбук, 22,9% 
обрали Вайбер, 17,39% —
Ютуб, 13,43% — Телеграм, 
а 10,13% опитуваних 
користуються Інстаграм.
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Київська область

• Більшість респондентів були жінки (67,54%)

• Вікова категорія 35–74 займає 82,89%

• 57% проживали в обласному центрі

• З початком війни 52,19% не покинули своє 
місце проживання

• 15,79% вважають, що у місцевості немає ВП. 
23,68% вважають, що дуже небезпечно

• 42,11% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з ракетною зброєю (18,84%) 
та артилерійськими снарядами (15,46%)

• Переважна більшість вважає, що військові 
наражаються на більший ризик (69,30%)

• 34,76% респондентів бере інформацію 
з питань безпеки з інформаційних ресурсів 
(каналів у Вайбер чи Телеграм, 

з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
тоді як 21,44% від військових

• Канали отримання інформації з питань 
безпеки — з офіційних джерел (22,14%), 
з інформаційних каналів (21,58%) 
та з телебачення (20,17%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (26,36%), телебаченню (21,40%) 
та інформаційним каналам (19,53%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Фейсбук 
(27,19%), Телеграм (23,33%), Вайбер (19,76%) 
та Ютуб (15,75%)



Більшість опитаних (72,65%) 
вважають, що ризик від ВП 
однаковий для будь-якого віку 
та статі, оскільки у підлітків
(11–13 років) підвищений ризик.

12,97% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку 
однаковий як для жінок, так і для 
чоловіків. 12,19% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, тоді як 2,2% 
вважають, що жінки в більшій 
небезпеці.
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Вінницька область

• Більшість респондентів були жінки (75,41%)

• Вікова категорія 35–69 займає 77,87%

• 60,66% проживали в обласному центрі

• З початком війни 33,61% не покинули своє 
місце проживання

• 35,25% вважають, що у місцевості немає ВП. 
13,93% вважають, що дуже небезпечно

• 41,80% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з ракетною зброєю (17,56%), 
артилерійськими снарядами (14,5%) 
та авіаційними бомбами (13,74%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (53,28%)

• 38,40% респондентів бере інформацію 
з питань безпеки з інформаційних ресурсів 

(каналів у Вайбер чи Телеграм, 
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
а 18,63% від посадових осіб та державних 
інституцій

• Канали отримання інформації з безпеки —
з інформаційних каналів (25,07%) 
та з офіційних джерел (24,20%)

• А довіряють найбільше офіційним джерелам 
(32,89%) та інформаційним каналам (22,48%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Фейсбук 
(28,41%), Телеграм (22,44%), Вайбер (20,45%) 
та Ютуб (13,35%)



Більшість опитаних (78,79%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок від ВП 
однаковий для будь-якого віку 
та статі, при цьому підлітки 
(11–13 років) мають дещо 
підвищений ризик.

10,66% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків. 8,61% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 1,95% 
вважають, що жінки в більшій 
небезпеці.
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Дніпропетровська область

• Більшість респондентів були жінки (76,71%)

• Вікова категорія 35–64 займає 70,55%

• 71,23% проживали в обласному центрі

• З початком війни 51,37% не покинули своє 
місце проживання

• 36,30% вважають, що у місцевості немає ВП. 
13,70% вважають, що дуже небезпечно

• 36,30% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з ракетною зброєю (17,05%), 
керованою ракетною зброєю (13,95%) 
та артилерійськими снарядами (11,63%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (52,05%)

• 38,63% респондентів бере інформацію 
з питань безпеки з інформаційних ресурсів 
(каналів у Вайбер чи Телеграм,
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
а 18,41% — від посадових осіб та державних 
інституцій

• Канали отримання інформації з безпеки —
з офіційних джерел (26,80%) 
та з інформаційних каналів (25,69%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (30,89%) та інформаційним 
каналам (22,74%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Фейсбук 
(24,95%), Телеграм (22,32%), Вайбер (19,47%) 
та Ютуб (16,41%)



Більшість опитаних (72,35%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок від ВП 
однаковий для всіх вікових груп 
і статі, оскільки у підлітків 
(11–13 років) підвищений ризик.

12,59% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків. 12,76% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 2,31% 
вважають, що жінки в більшій 
небезпеці.
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Житомирська область

• Більшість респондентів були жінки (78,57%)

• Вікова категорія 35–54 займає 53,06%

• 71,23% проживали в обласному центрі

• З початком війни 56,12% не покинули своє 
місце проживання

• 28,57% вважають, що у місцевості немає ВП. 
11,27% вважають, що дуже небезпечно

• 37,76% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з авіаційними бомбами (26,32%), 
ракетною зброєю (15,79%), ручними 
гранатами та артилерійськими снарядами 
(по 10,53%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (61,22%)

• 42,11% респондентів бере інформацію 
з питань безпеки з інформаційних ресурсів 
(каналів у Вайбер чи Телеграм, 
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
20,47% — від посадових осіб та державних 
інституцій

• Канали отримання інформації з безпеки —
з офіційних джерел (25,40%) 
та з інформаційних каналів (23,79%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (32,89%) та інформаційним 
каналам (20,34%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Фейсбук 
(28,81%), Вайбер (22,03%), Телеграм (18,98%) 
та Ютуб (13,56%)



Більшість опитаних (72,96%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок від ВП 
однаковий для всіх вікових груп 
і статі, при цьому підлітки 
(11–13 років) мають дещо 
підвищений ризик.

10,84% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків. 13,65% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 2,55% 
вважають, що жінки в більшій 
небезпеці.
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Запорізька область

• Більшість респондентів були жінки (76,69%)

• Вікова категорія 35–64 займає 78,20%

• 84,96% проживали в обласному центрі

• З початком війни 59,40% не покинули своє 
місце проживання

• 17,29% вважають, що у місцевості немає ВП. 
17,29% вважають, що дуже небезпечно

• 39,85% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з ракетною зброєю (19,30%), 
протитранспортними мінами (17,54%) 
та керованою ракетною зброєю (14,04%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (60,90%)

• 43,65% респондентів бере інформацію 
з питань безпеки з інформаційних ресурсів 

(каналів у Вайбер чи Телеграм, 
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
16,67% — від рідних/соціальне оточення 
та 15,87% від посадових осіб та державних 
інституцій

• Канали отримання інформації з безпеки —
з інформаційних каналів (27,62%) 
та з офіційних джерел (26,67%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (27,11%) та інформаційним 
каналам (24,70%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Фейсбук 
(29,02%), Телеграм (23,75%), Вайбер (21,64%) 
та Ютуб (12,40%)



Більшість опитаних (71,90%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок від ВП 
однаковий для всіх вікових груп 
і статі, при цьому підлітки
(11–13 років) мають дещо 
підвищений ризик.

11,75% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків. 14,38% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 1,97% думають, 
що жінки в більшій небезпеці.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2–5 років

6–10 років

11–13 років

14–17 років

18–34 роки

35–60 років

61 рік і старше

Складно відповісти /

Ризик однаковий 
для усіх груп

Хто наражається на найбільший ризик нещасних випадків від ВП 

за статевими і віковими групами?

Чоловіки Жінки Чоловіки / Жінки Немає відповіді

Запорізька область



Миколаївська область

• Більшість респондентів були жінки (79,26%)

• Вікова категорія 40–69 займає 71,85%

• 65,19% проживали в обласному центрі

• З початком війни 54,81% не покинули своє 
місце проживання

• 11,11% вважають, що у місцевості немає ВП. 
27,41% вважають, що дуже небезпечно

• 58,52% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з касетними засобами ураження 
(27,37%), ракетною зброєю (17,89%), 
з керованою ракетною зброєю 
та артилерійськими снарядами (по 15,26%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (55,56%)

• 39,71% респондентів бере інформацію 
з питань безпеки з інформаційних ресурсів 
(каналів у Вайбер чи Телеграм, 
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
24,19% від посадових осіб та державних 
інституцій

• Канали отримання інформації з безпеки —
з інформаційних каналів (26,48%) 
та з офіційних джерел (25,92%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (28,87%), інформаційним каналам 
(22,92%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Телеграм 
(24,26%), Фейсбук (22,79%), Вайбер (20,83%) 
та Ютуб (17,16%)



Більшість опитаних (74,35%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок від ВП 
однаковий для всіх вікових груп 
і статі, при цьому підлітки
(11–13 років) мають дещо 
підвищений ризик.

12,69% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків. 10,74% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 2,22% думають, 
що жінки в більшій небезпеці.
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Херсонська область

• Більшість респондентів були жінки (76,19%)

• Вікова категорія 30–64 займає 83,33%

• 57,94% проживали в обласному центрі

• З початком війни 77,78% не покинули своє 
місце проживання

• 8,73% вважають, що у місцевості немає ВП. 
27,41% вважають, що дуже небезпечно

• 43,65% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з артилерійськими снарядами 
(16,09%), ручними гранатами (13,79%) 
та касетними засобами ураження (12,64%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (52,38%)

• 43,89% респондентів бере інформацію 
з питань безпеки з інформаційних ресурсів 

(каналів у Вайбер чи Телеграм, 
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
23,08% від близьких та соціального 
оточення

• Канали отримання інформації з безпеки —
з телебачення (26,58%), з офіційних джерел 
(20,82%) та з інформаційних каналів 
(19,45%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (28,39%), інформаційним каналам 
(20%) та телебаченню (14,84%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Фейсбук 
(23,90%), Вайбер (20,52%), Телеграм (18,18%) 
та Ютуб (15,06%)



Більшість опитаних (75,50%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок від ВП 
однаковий для всіх вікових груп 
і статі, оскільки у підлітків 
(11–13 років) підвищений ризик.

11,21% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків. 11,11% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 2,18% думають, 
що жінки в більшій небезпеці.
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Харківська область

• Більшість респондентів були жінки (70,48%)

• Вікова категорія 35–64 займає 77,11%

• 60,24% проживали в обласному центрі

• З початком війни 57,83% не покинули своє 
місце проживання

• 9,04% вважають, що у місцевості немає ВП. 
37,95% вважають, що дуже небезпечно

• 62,65% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з артилерійськими снарядами 
(19,25%), касетними засобами ураження 
(17,57%) та керованою ракетною зброєю 
(16,32%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (55,42%)

• 42,72% респондентів бере інформацію 
з питань безпеки з інформаційних ресурсів 
(каналів у Вайбер чи Телеграм, 
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
16,10% від посадових осіб та державних 
інституцій та 14,86% від близьких та 
соціального оточення

• Канали отримання інформації з безпеки —
з інформаційних каналів (27,45%) 
та з офіційних джерел (25,06%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (26,51%) та інформаційним 
каналам (22,89%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Телеграм 
(23,78%), Фейсбук (21,64%), Вайбер (19,69%) 
та Ютуб (18,52%)



Більшість опитаних (75,15%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок 
з вибухонебезпечним предметом 
однаковий для всіх вікових груп 
і статі, при цьому підлітки
(11–13 років) мають дещо 
підвищений ризик.

12,95% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків. 9,94% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 1,96% думають, 
що жінки в більшій небезпеці.
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Чернігівська область

• Більшість респондентів були жінки (77,07%)

• Вікова категорія 30–64 займає 84,71% 

• 68,79% проживали в обласному центрі

• З початком війни 52,47% не покинули своє 
місце проживання

• 5,10% вважають, що у місцевості немає ВП. 
49,04% вважають, що дуже небезпечно

• 66,24% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з артилерійськими снарядами 
(18,22%), авіаційними бомбами (17,78%), 
касетними засобами ураження (15,56%) 
та мінометними мінами (14,67%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (65,61%)

• 34,15% респондентів бере інформацію 
з питань безпеки з інформаційних ресурсів 
(каналів у Вайбер чи Телеграм, 
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
18,90% від близьких та соціального 
оточення, 17,38% від посадових осіб та 
державних інституцій, 16,46% від військових

• Канали отримання інформації з безпеки —
з офіційних джерел (28,82%) 
та з інформаційних каналів (22,41%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (30,26%) та інформаційним 
каналам (17,73%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Фейсбук 
(28,28%), Телеграм (23,76%), Вайбер (20,81%) 
та Ютуб (14,93%)



Більшість опитаних (70,70%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок від ВП 
однаковий для всіх вікових груп 
і статі, оскільки у підлітків 
(11–13 років) підвищений ризик.

13,46% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків. 13,30% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 2,55% думають, 
що жінки в більшій небезпеці.
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Сумська область

• Більшість респондентів були жінки (77,21%)

• Вікова категорія 30–64 займає 83,09%

• 67,65% проживали в обласному центрі

• З початком війни 69,85% не покинули своє 
місце проживання

• 6,62% вважають, що у місцевості немає ВП. 
37,50% вважають, що дуже небезпечно

• 33,09% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з артилерійськими снарядами 
(22,22%), авіаційними бомбами (18,18%) 
та ручними гранатами (13,13%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (55,88%)

• 41,57% респондентів бере інформацію 
з питань безпеки з інформаційних ресурсів 
(каналів у Вайбер чи Телеграм, 
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
21,35% від посадових осіб та державних 
інституцій

• Канали отримання інформації з безпеки —
з офіційних джерел (28,49%) та 
з інформаційних каналів (26,35%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (30,40%) та інформаційним 
каналам (21,31%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Фейсбук 
(25,54%), Телеграм (22,17%), Вайбер (21,20%) 
та Ютуб (16,87%)



Більшість опитаних (72,89%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок від ВП 
однаковий для всіх вікових груп 
і статі, оскільки у підлітків
(11–13 років) підвищений ризик.

14,43% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків. 11,31% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 1,38% думають, 
що жінки в більшій небезпеці.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2–5 років

6–10 років

11–13 років

14–17 років

18–34 роки

35–60 років

61 рік і старше

Складно відповісти /

Ризик однаковий 
для усіх груп

Хто наражається на найбільший ризик нещасних випадків від ВП 

за статевими і віковими групами?

Чоловіки Жінки Чоловіки / Жінки Немає відповіді

Сумська область



Одеська область

• Більшість респондентів були жінки (66,13%)

• Вікова категорія 30–69 займає 84,68%

• 63,71% проживали в обласному центрі

• З початком війни 61,29% не покинули своє 
місце проживання

• 22,58% вважають, що у місцевості немає ВП. 
17,74% вважають, що дуже небезпечно

• 38,71% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися з ракетною зброєю (15,58%), 
авіаційними бомбами та керованою 
ракетною зброєю (по 14,29%), 
артилерійськими снарядами (12,99%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (52,42%)

• 41,42% респондентів бере інформацію 

з питань безпеки з інформаційних ресурсів 
(каналів у Вайбер чи Телеграм, 
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
19,25% від посадових осіб та державних 
інституцій, 15,90% від близьких 
та соціального оточення, 12,55% від 
військових

• Канали отримання інформації з безпеки —
з офіційних джерел (26,20%) та 
з інформаційних каналів (24,92%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (29,37%) та інформаційним 
каналам (24,46%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Телеграм 
(22,46%), Фейсбук (22,83%), Вайбер (19,29%) 
та Ютуб (17,39%)



Більшість опитаних (70,97%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок від ВП 
однаковий для всіх вікових груп 
і статі, оскільки у підлітків
(11–13 років) підвищений ризик.

14,72% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку від 
ВП однаковий як для жінок, так 
і для чоловіків. 12,50% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 1,81% думають, 
що жінки в більшій небезпеці.
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Інші області

• Більшість респондентів були жінки (83,77%)

• Вікова категорія 35–64 займає 72,75%

• 47,54% проживали у інших містах чи смт

• З початком війни 8,41% не покинули своє 
місце проживання

• 34,78% вважають, що у місцевості немає ВП. 
25,80% вважають, що дуже небезпечно

• 93,33% стикалися з ВП. Найбільше з них 
стикалися артилерійськими снарядами 
(18,55%), авіаційними бомбами (16,81%), 
з керованою ракетною зброєю (14,49%) 
та мінометними мінами (12,17%)

• Переважній більшості було важко 
відповісти — військові чи цивільні 
знаходяться у більшій небезпеці (59,71%)

• 39,28% респондентів бере інформацію 

з питань безпеки з інформаційних ресурсів 
(каналів у Вайбер чи Телеграм, 
з телебачення, онлайн-видань, сайтів тощо), 
17,97% від посадових осіб та державних 
інституцій, 14,93% від близьких 
та соціального оточення, 13,77% від 
військових

• Канали отримання інформації з безпеки —
з офіційних джерел (25,74%) та 
з інформаційних каналів (25,06%)

• А довіряють найбільше — офіційним 
джерелам (31,95%) та інформаційним 
каналам (22,33%)

• Пріоритетні соціальні мережі — Фейсбук 
(28,22%), Телеграм (25,19%), Вайбер (19,41%) 
та Ютуб (13,35%)



Більшість опитаних (72,46%) 
вважають, що ризик наразитися 
на нещасний випадок від ВП 
однаковий для всіх вікових груп 
і статі, оскільки у підлітків 
(11–13 років) підвищений ризик.

14,06% респондентів впевнені, 
що ризик нещасного випадку 
однаковий як для жінок, так і для 
чоловіків. 11,05% опитаних 
вважають, що до ризику більше 
схильні чоловіки, а 2,43% думають, 
що жінки в більшій небезпеці.
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Висновки та рекомендації
• Необхідно активізувати кампанії в ЗМІ ІНВП, 

щоб підвищити обізнаність місцевого 
населення про загрози від ВП та нового 
зараження.

• Інструменти ІНВП (плакати, листівки, 
презентації) мають бути скориговані (у тому 
числі географічно), а ключові повідомлення 
посилено.

• Більшість респондентів були жінки, і це слід 
враховувати в повідомленнях ІНВП. Жінки в 
Україні охоче взаємодіють з онлайн-
контентом ІНВП.

• Переважна більшість опитаних проживали 
в обласних центрах, у відносно комфортних 
умовах з облаштованим побутом 
та забезпеченням.

• Більшість респондентів розуміє небезпеку 
від ВП, але є певний відсоток тих, хто вважає 
свої території безпечними, коли очевидно, 
що вони небезпечні — тому доцільно 
включити пояснювальні матеріали 
в повідомлення ІНВП.

• Відсоток тих, хто стикався з ВП залежить 
безпосередньо від інтенсивності бойових дій 
в області та є змінною величиною. Згодом 
вона буде зростати на певних територіях. 
Доцільно на таких територіях, перед 
початком програми ІНВП, провести 
додаткові дослідження знань, ставлення, 
поведінки та практик.

• Переважній більшості було важко відповісти, 
хто найбільше ризикує, але чоловіки вікових 
категорій від 6 до 18 років переважають у 
сприйнятті.

• Оцінка потреб показала, що люди отримують 
інформацію з офіційних каналів та від 
державних осіб, до яких мають довіру. 
Відповідно, EORE слід координувати з такими 
органами та підтримувати їх. 

• Соціальні мережі та месенджери —
це найкращі канали комунікації 
з аудиторією. Абсолютним лідером є Фейсбук 
та месенджери Телеграм і Вайбер.



Презентація була розроблена завдяки фінансовій підтримці Європейського 
Союзу в рамках проекту Данської Ради у справах біженців (DRC)

«Відродження прифронтових громад за допомогою гуманітарного 
розмінування та підтримки щодо засобів до існування». Її зміст є 

виключною відповідальністю автора і не обов’язково відображає позицію 
Європейського Союзу чи DRC.


