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Вступ
Конфлікт на cході України, тимчасова окупація Автономної Республіки Крим (АРК) та міста Севастополя Російською 
Федерацією в 20141 році призвели до переміщення понад мільйона людей по всій країні, зокрема жінок, дітей, 
людей похилого віку та людей з інвалідністю. Як наслідок, люди втратили житло, роботу, засоби до існування, доступ 
до ресурсів, документів, а також були розлучені з сім'ями. У 2016 році МОМ ініціювала проведення регулярного 
комплексного дослідження ситуації з внутрішньо переміщеними особами (ВПО) в Україні – Національної системи 
моніторингу (НМС) для підтримки всіх урядових та неурядових зацікавлених сторін при створенні доказових 
політик та програмних рішень щодо ВПО2’3.

Криза COVID-19 має безпрецедентний вплив на економіку, соціальну систему та всі аспекти життя людей, їхню 
мобільність та соціальні зв’язки, трансформуючи способи соціальної взаємодії. Це створює бар’єри у доступі до 
ресурсів, впливає на психоемоційний стан людей, посилює соціальну нерівність та ризики соціального виключення. 
Результати регулярного опитування МОМ показують, що в контексті затяжного переміщення, питання, пов’язані з 
відсутністю житла, зайнятістю та доходами, залишаються нагальними для ВПО протягом понад семи років. 
Економічний шок зробив ВПО ще більш вразливими, змусивши їх застосовувати різні стратегії адаптації.

Огляд методології
НМС базується на підході Матриці відстеження переміщень (МВП), розробленому МОМ на глобальному рівні4. МВП 
охоплює відстеження мобільності, реєстрації, моніторингу переміщень, а також компонентів опитування і 
використовується для збору, опрацювання та поширення інформації для забезпечення кращого розуміння 
переміщень та проблем переміщеного населення.

МОМ в Україні адаптувала МВП до місцевого контексту й розробила НМС для збору й опрацювання даних та 
поширення інформації про переміщене населення України. НМС щороку охоплює понад 15 000 осіб, що 
постраждали внаслідок конфлікту, в 24 областях України, зокрема ВПО, що проживають на контрольованих урядом 
територіях (ТКУ), ВПО, які повернулися на неконтрольовані урядом території (ТНКУ), та інші групи. Під час 
опитування збирається інформація про різні аспекти життя ВПО: фінансову ситуацію, зайнятість, потреби, 
мобільність та інтеграцію в місцеві громади. Методологія НМС забезпечує збір даних за допомогою як кількісних, 
так і якісних методів дослідження, включаючи особисті та телефонні вибіркові опитування, обговорення у 
фокус-групах та інші джерела релевантних даних.

Цей звіт відображає основні результати 18-го та 19-го раундів НМС.  

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р «Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, 
мир, безпека” на період до 2025 року». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1544-2020-%D1%80#Text (дата звернення 8.05.2021).

  Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішнього 
переміщення на період до 2023 року». https://oldsite.mtot.gov.ua/files/uploads/f859ee40-1ab8-11eb-81f2-1b41e6c4f331.rtf (дата звернення 8.05.2021)

  https://dtm.iom.int/about

Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 73/263. https://undocs.org/en/A/RES/73/2631
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Збір даних у межах 19-го раунду НМС був проведений із грудня 2020 року до березня 2021 року. Через посилення 
карантинних заходів, пов’язаних із COVID-19, процес польових робіт у межах вибіркового опитування 
територіальних одиниць здійснений за допомогою телефонних інтерв'ю. У цьому раунді:

Фокус-групи з громадами стали ключовою частиною консультацій, які були проведені МОМ для підготовки звіту 
про ситуацію з ВПО в країні для Групи високого рівня з питань внутрішнього переміщення при Генеральному 
секретареві ООН7. Вибір областей був здійснений у координації з Агентством ООН у справах біженців (УВКБ 
ООН), Норвезькою радою у справах біженців (NRC) та Данською Радою у справах біженців (DRC) з метою 
розширення географічного охоплення дослідження та уникнення дублювання локацій.

2 403 ВПО було опитано у 300 випадково обраних територіальних одиницях країни;

за допомогою телефонних інтерв’ю було проведено опитування 3 753 ВПО, що проживають на ТКУ, та ВПО, які 
повернулися на ТНКУ;

було проведено п’ять обговорень у фокус-групах з використанням засобів онлайн-комунікації в Івано-Франківську, 
Херсоні, Закарпатті та Хмельницькому з ВПО, що проживають на ТКУ, КІ та ВПО, які повернулися на ТНКУ.

2 801 ВПО було опитано шляхом особистих інтерв’ю5 у 300 випадково обраних територіальних одиницях 
країни; 

3 701 особа (включно з ВПО, які повернулися на ТНКУ) була опитана за допомогою телефонних інтерв’ю, 
використовуючи Єдину інформаційну базу даних внутрішньо переміщених осіб6;

15 обговорень у фокус-групах з використанням засобів онлайн-комунікації були проведені з ВПО, 
представниками місцевої громади та ключовими інформантами (КІ), які працюють з ВПО у п’яти містах України 
(Львів, Суми, Вінниця, Житомир та Полтава).

1. Характеристика ВПО та 
їхніх домогосподарств
Жінки становлять 56% членів опитаних домогосподарств 
ВПО, що дещо вище за частку жінок в українському 
середньостатистичному домогосподарстві (54%)8. Із них 
22% були жінками віком від 60 років, що більше, ніж 
частка чоловіків того ж віку (15%) (Діаграма 1.1).

  На етапі збору даних усі заходи безпеки під час COVID-19 були дотримані: інтерв'юери користувалися масками, рукавицями та дезінфікуючими засобами; вони дотримувалися 
дистанції з респондентами; паперові інструменти були продезінфіковані перед контактом з кожним респондентом.

  Дані телефонних інтерв’ю поєднувались із даними особистих інтерв’ю. Поєднання цих двох наборів даних було здійснено за допомогою інструменту статистичного зважування. 
Обидва набори даних були зважені відповідно до регіонального розподілу зареєстрованих ВПО. Дані, отримані з телефонних інтерв'ю, також зважувались відповідно до соціально-
демографічних характеристик ВПО, опитаних віч-на-віч.

  https://reliefweb.int/report/ukraine/united-nations-secretary-generals-high-level-panel-internal-displacement
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  Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2020 року. Червень 2020 р. Державна служба статистики України. – K., 2020.8

  Соціально-демографічні характеристики домогосподарств в Україні. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. – K., 20209
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Діаграма 1.1. Статево-віковий розподіл 
домогосподарств ВПО 
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Джерело: Інтерв’ю з ВПО (об’єднані дані)

У середньому розмір домогосподарства опитаних 
становить 2,51 особи, що дещо менше від показника для 
населення України загалом (2,58 особи), за даними 
Державної служби статистики України (ДССУ)9.

Процес збору даних у межах 18-го раунду НМС був проведений у липні-вересні 2020 року. У цьому раунді:

https://reliefweb.int/report/ukraine/united-nations-secretary-generals-high-level-panel-internal-displacement
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Діаграма 1.2. Розподіл домогосподарств 
ВПО в Україні за кількістю членів
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Джерело: Інтерв’ю з ВПО (об’єднані дані)

Діаграма 1.3. Частка домогосподарств

із дітьми

Джерело: Інтерв’ю з ВПО (об’єднані дані)

41%

Діаграма 1.4. Частка домогосподарств 

із дітьми, які очолюються жінками (серед 
усіх домогосподарств з дітьми)

Джерело: Інтерв’ю з ВПО (об’єднані дані)

33%

Джерело: Інтерв’ю з ВПО (об’єднані дані)

Діаграма 1.5. Розподіл домогосподарств ВПО з особами 
з інвалідністю (I–III групи інвалідності, діти з 
інвалідністю) 

15%

  Соціально-демографічні характеристики домогосподарств в Україні. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. – K., 2020.10

  Соціально-демографічні характеристики домогосподарств в Україні. Статистичний збірник. Державна служба статистики України. – K., 2020.11

  В Україні інвалідність встановлює Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК). Залежно від тяжкості  інвалідності та індивідуальної здатності працювати та  піклуватися про 
себе, осіб з інвалідністю поділяють на три групи (I, II, III). Rasell, M., & Iarskaia-Smirnova, E. (Eds.). (2013). Disability in Eastern Europe and the former Soviet Union: History, policy and 
everyday life. Routledge.

12

Майже чверть (23%) респондентів проживає у 
домогосподарствах, що складаються з однієї особи, що вище, 
ніж серед населення України загалом (19%)10  (Діаграма 1.2). 
Майже три четверті ВПО (74%), які проживають у 
домогосподарствах, що складаються з однієї особи, становлять 
жінки, і майже половину домогосподарств, що складаються з 
однієї особи (47%), становлять люди віком від 60 років. 

Домогосподарства з дітьми становлять 41% усіх опитаних 
домогосподарств ВПО, що дещо вище від середнього 
показника для домогосподарств населення України загалом 
(38%)11. Частка багатодітних сімей із трьома або більше дітьми 
становить 10% домогосподарств ВПО з дітьми, а частка 
домогосподарств, у яких немає одного з батьків, становить 34% 
домогосподарств ВПО з дітьми. Серед усіх домогосподарств із 
дітьми 33% очолюють жінки. 

П’ятнадцять відсотків (15%) домогосподарств ВПО повідомили, 
що до їхнього складу входять люди з інвалідністю12.



4

  Працевлаштоване населення у 2020 році за віковою групою, статтю та місцем проживання. http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/rp/eans/eansmv2020_ue.xls

  Трекер відновлення української економіки. НУО Центр економічної стратегії. 2021 рік. https://ces.org.ua/en/ukrainian-economic-recovery-tracker/
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2.	Ситуація на ринку праці та ВПО
Попри негативний вплив пандемії COVID-19 на зайнятість, у вересні 2020 – березні 2021 року частка 
працевлаштованих ВПО становила 49% серед усіх респондентів, що трохи вище рівня зайнятості ВПО у березні – 
липні 2020 року (46%). Так само частка працевлаштованих ВПО віком від 20 до 64 років становила 60%, що є 
вищим показником, порівнюючи із першим та другим кварталами 2020 року (55% та 56% відповідно). Проте 
наприкінці 2020 року рівень зайнятості ВПО все ще був нижчим ніж серед загального населення в 
аналогічній віковій групі (65%)13(Діаграма 2.1). Крім того, з вересня 2015 року задоволеність ВПО наявністю 
можливостей працевлаштування знизилась на 11% (з 73% до 62%). 

На перший погляд, показники зайнятості демонструють позитивну динаміку. Однак глибший аналіз даних вказує на 
те, що ВПО застосовують різні стратегії адаптації. Дані свідчать про незначний перехід жінок працездатного віку з 
економічно неактивної групи до економічно активної групи в умовах економічного шоку. У березні 2021 року 
частка зайнятих жінок віком від 20 до 64 років становила 55%, що було вище ніж у першому кварталі 2020 року 
(50%). Водночас у січні – березні 2021 року, частка жінок, зайнятих роботою по дому, доглядом за дітьми або 
іншими особами становила 16%, що на 4% менше ніж у першому кварталі 2020 року (20%) та третьому кварталі 
2019 року (20%). Цей перехід міг би свідчити про гостру потребу домогосподарств ВПО мати додаткові джерела 
доходу для покриття таких витрат, як орендна плата за житло, в умовах поступового зростання цін на оренду14. 
Попри незначне зростання рівня економічної активності, яке могло б демонструвати позитивні стратегії адаптації, 
потрібно звернути увагу на умови зайнятості опитаних. Порівняно з чоловіками, жінки були переважно зайняті у 
роздрібній торгівлі та сфері послуг (21% та 8%, 24% та 20% відповідно). Жінки, працевлаштовані у сфері послуг, 
частіше повідомляли, що працюють неповний робочий день (26%), у порівнянні із середнім показником (10%).

Діаграма 2.1. Зайнятість ВПО та загального населення України віком від 20 до 64 років

Джерело: Телефонні інтерв’ю з ВПО на основі територіальної вибірки

Джерело: Державна служба статистики України, 2020

ВПО

60%

Загальне населення України

65%

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/rp/eans/znsmv2020_ue.xls
https://ces.org.ua/en/ukrainian-economic-recovery-tracker/
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Крім того, за результатами обговорень у 
фокус-групах з ВПО, що проживають на ТКУ, та 
ВПО, які повернулися на ТНКУ, деякі опитані 
повернулися на ТНКУ внаслідок втрати роботи, брак 
засобів до існування та неможливості сплачувати 
орендну плату. Водночас частка респондентів, 
опитаних МОМ за допомогою телефонних інтерв’ю 
та ідентифікованих як ВПО, які повернулися на 
ТНКУ, була трохи вищою, ніж у раундах НМС, 
проведених у другому кварталі 2020 року (23% 
проти 20%). Отже, відтік ВПО, можливо, міг 
вплинути на незначне зменшення чисельності 
економічно неактивної групи (з 46% до 43%).

«Підвищилася орендна плата за житло 
через те, що виросли ціни на все. Але 
не у всіх виросла зарплатня». 

Джерело: обговорення у фокус-групі з ВПО

ВПО (жінка, 36 років) з Луганської області

3. Фінансова ситуація, базові потреби та доступ до послуг

Шістдесят (60%) відсотків опитаних ВПО вказали заробітну плату як джерело доходу для своїх домогосподарств 
протягом останніх 12 місяців, що відповідало віковому розподілу членів домогосподарства ВПО та ситуації на ринку 
праці ВПО. Частка респондентів, які отримують допомогу від держави, залишається великою, і це демонструє, що 
ВПО значною мірою продовжують потребувати державної підтримки. Більше половини (54%) опитаних вказали 
щомісячну адресну допомогу ВПО15 як одне з джерел доходу їхніх домогосподарств протягом останніх 12 місяців, 
зазначаючи її як друге найчастіше згадуване джерело доходу серед усіх респондентів (Діаграма 3.1). Третина (30%) 
домогосподарств ВПО поєднували два джерела доходу протягом останніх 12 місяців: заробітну плату та щомісячну 
адресну допомогу ВПО. Щомісячну адресну допомогу ВПО як джерело доходу найчастіше згадували респонденти 
із домогосподарств, до складу яких входять особи з інвалідністю (68%), очолювані жінками домогосподарства з 
дітьми (72%) та домогосподарства, які складаються з осіб віком 60 років та старших (60%). 

Джерела доходу 

  Постанова Уряду №505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг»

15

 Діаграма 3.1. Джерела доходів домогосподарств опитаних ВПО протягом останніх 12 місяців 
(п’ять найчастіше згадуваних)

Примітка: Респонденти могли вибрати кілька варіантів відповіді 

Джерело: інтерв’ю з ВПО (об’єднані дані)

Зарплата

Державна допомога ВПО

Пенсія за віком та вислугою років

Соціальна допомога

Нерегулярний заробіток

Пенсія за інвалідністю

60%

54%

34%

18%

8%

8%
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Дані, зібрані у першому кварталі 2021 року, продемонстрували погіршення самооцінки фінансового стану 
домогосподарств ВПО. У 19-му раунді половина ВПО (50%) оцінила своє фінансове становище як «коштів вистачає 
лише на харчування» або «змушені заощаджувати навіть на харчуванні», що на 3% вище у порівнянні з першим 
кварталом 2020 року (47%). Частка домогосподарств, які складаються тільки з осіб віком від 60 років, що були 
«змушені заощаджувати навіть на харчуванні» становила 24%, водночас 43% респондентів «коштів вистачало лише 
на харчування». Серед домогосподарств ВПО, до складу яких входять особи з інвалідністю, частка тих, хто був 
«змушений заощаджувати навіть на харчуванні» становила 27%, а 42% «коштів вистачало лише на харчування». У 
домогосподарствах із дітьми, які очолюють жінки, та домогосподарствах із трьома та більше дітьми, зазначені 
категорії становили 26% та 44% та 20% та 49% відповідно.

Самооцінка фінансового становища

У вересні 2020 року середньомісячний дохід на 
одного члена домогосподарства ВПО збільшився 
порівняно з червнем 2020 року (3 350 грн) і 
становив 3 666 грн. У березні 2021 року 
середньомісячний дохід на одного члена 
домогосподарства ВПО становив 3 651 грн. Дані, 
зібрані протягом двох останніх раундів НМС, 
продемонстрували повернення середньомісячного 
доходу на одного члена домогосподарства ВПО до 
рівня, який був повідомлений опитаними перед 
початком пандемії COVID-19 (3 631 грн у вересні 
2019). Збільшення доходів може бути пов'язане з 
різними факторами, включаючи незначне зростання 
рівня зайнятості переміщеного населення та 
збільшення мінімальної заробітної плати16.

Однак середньомісячний дохід на одного члена домогосподарства ВПО був нижчим, ніж зазначений показник для 
середньостатистичного українського домогосподарства. Для всього населення він становив 6 267 грн в грудні 2020 
року17. До того ж середньомісячний дохід ВПО продовжував бути низьким у порівнянні з фактичним прожитковим 
мінімумом, який у березні 2021 був розрахований Міністерством соціальної політики України на рівні 4 224 грн18.

Середній дохід

«Зарплати низькі, принаймні у мене. 
Ми переїхали: треба зняти будинок, 
придбати продукти, які дорожчають з 
кожним днем... Зарплати вистачає 
тільки на виживання. Але є запас на 
випадок якихось серйозних проблем 
або лікування».

Джерело: обговорення у фокус-групі з ВПО

ВПО (чоловік, 31 рік) з Луганської області

  Мінімальна зарплата в Україні. https://index.minfin.com.ua/labour/salary/min/

  Витрати та ресурси домогосподарств в Україні (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) за 4 квартал 2020 року. Статистичний бюлетень. Державна служба 
статистики України. - К., 2020.  (http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_vrduB_u.htm)

  Фактичний прожитковий мінімум у березні 2021 р. Міністерство соціальної політики України / https://www.msp.gov.ua/news/19922.html

16

17

18

https://index.minfin.com.ua/labour/salary/min/
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_vrduB_u.htm
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_vrduB_u.htm
https://www.msp.gov.ua/news/19922.html
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Результати опитування продемонстрували, що харчування та житло (комунальні послуги та оренда житла) – основні 
щомісячні пріоритетні витрати домогосподарств ВПО. Вісімдесят сім (87%) відсотків ВПО повідомили, що для їхніх 
домогосподарств пріоритетною витратою при розподілі щомісячного доходу є харчові продукти, 78% назвали 
комунальні платежі, а 57% вказали орендну плату за житло. Іншими часто згадуваними витратами були охорона 
здоров'я (40%), електроенергія (33%), засоби гігієни (19%), зв'язок (17%), освіта (14%), транспорт (13%) та паливо 
для обігріву (вугілля/дрова) (10%). Пріоритетність витрат на комунальні послуги збільшилася на 16% у жовтні 2020 – 
березні 2021 року, витрати на електроенергію зросли на 18%, а витрати на паливо для опалення зросли на 7% 
порівнянні з вереснем 2020 року. ВПО, які проживають у Луганській та Донецькій областях (ТКУ), та ВПО, які 
проживають у сільській місцевості, частіше ніж інші повідомляли про паливо для обігріву як про пріоритетну 
витрату (14% та 47% відповідно). Третина (29%) ВПО збільшила свої витрати на предмети гігієни протягом останніх 
12 місяців через COVID-19. Першими трьома пріоритетними витратами для 62% ВПО, які орендували житло, були 
орендна плата (84%), харчування (83%) та комунальні послуги (77%). 

Пріоритетні витрати

Діаграма 3.2. Пріоритетні витрати при розподілі щомісячного доходу в домогосподарствах ВПО 

Примітка: Респонденти могли вибрати кілька варіантів відповіді 

Джерело: інтерв’ю з ВПО (об’єднані дані)

Харчові продукти

Оплата комунальних послуг

Оплата оренди життя

Охорона здоров’я

Електропостачання

Засоби гігієни

Зв’язок

Освіта

Трансопрт

Паливо для обігріву (вугілля)

Інше

87%80%

78%

57%

62%

54%

40%37%

33%15%

19%

17%

14%

13%

10%3%

2% 10%

12%

9%

16%

15%

Раунд 19 
(Березень 2021)

Раунд 18 
(Вересень 2020)
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Найбільш гострою проблемою, яку зазначили ВПО, 
була відсутність власного житла, про що повідомили 
31% респондентів у 19-му раунді. Платежі за 
комунальні послуги та неможливість повернутися до 
місця звичайного проживання були на другому (13%) 
та третьому (8%) місцях серед найчастіше 
згадуваних проблем. У 19-му раунді ВПО частіше 
повідомляли про оплату комунальних послуг та 
ризик зараження COVID-19 (4%) як основні 
проблеми у порівнянні з попередніми раундами. З 
іншого боку, про обмежену можливість повернутися 
до місця звичайного проживання згадували рідше.

Результати аналізу продемонстрували відмінності у проблемах, з якими стикаються різні домогосподарства ВПО. 
Очолювані жінками домогосподарства з дітьми частіше за інших відзначали безробіття як найбільшу проблему (8% 
та 3%). Респонденти з домогосподарств, що складаються тільки з осіб віком від 60 років, частіше повідомляли про 
відсутність можливості повернутися до місця звичного проживання (15% та 6%). Опитані особи з домогосподарств 
ВПО, до складу яких входять особи з інвалідністю, частіше повідомляли про доступ до медичних послуг і ліків (4% 
та 1%) як найбільшу проблему. 

ВПО були найбільше задоволені доступом до освіти (90%), адміністративних послуг (88%) та пенсій/соціальної 
допомоги (88%), а найменше – доступністю медичних послуг (76%), що пов'язано з наявністю інформації про 
актуальні медичні послуги, економічну та транспортну доступність закладів лікування тощо. 

П’ятнадцять (15%) відсотків ВПО відвідували заклади охорони здоров’я для лікування або консультацій принаймні 
один раз у 2021 році. Тридцять п’ять (35%) відсотків респондентів відвідували заклади охорони здоров’я у 2020 році, 
7% респондентів – у 2019 році або раніше, а 43% респондентів не відповіли на запитання. Проблеми, на які 
найчастіше вказували респонденти під час останнього відвідування медичного закладу, були страх зараження 
COVID-19 (23%) та високі ціни на медичні послуги (22%).

Проблемні питання

«Зараз я думаю, що ні в кого немає 
стабільності через карантин. Ціни 
зростають, заробітку немає, за квартиру 
не заплатиш і власники можуть 
вигнати».

Джерело: обговорення у фокус-групі з ВПО

ВПО (чоловік, 41 рік) з Луганської області

4. Психосоціальний вплив пандемії COVID-19

Криза COVID-19 вплинула на психоемоційний стан людей, спричинивши різні занепокоєння. Респонденти 
повідомляли, що вони стали більше турбуватися про здоров’я та безпеку членів своєї сім’ї та друзів (73%), а також 
про своє здоров’я та безпеку (69%). П’ятдесят дев’ять (59%) відсотків стали більше перейматися своїм фінансовим 
становищем, 52% були занепокоєні фінансовими можливостями придбати необхідну їжу, а 51% – можливостями 
придбання необхідних ліків.
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Діаграма 4.1. Частка ВПО, які повідомили про 
зміни в психоемоційному стані через COVID-19 
(п’ять найчастіше згадуваних причин погіршення 
психоемоційного стану)

Примітка: Респонденти могли обрати кілька варіантів

Джерело: Інтерв'ю з ВПО (комбіновані дані)

Безпека та здоров’я членів сім’ї/друзів

Власне здоров’я та безпека

Фінансове становище (загалом)

Фінансова спроможність купувати їжу

Фінансова спроможність купувати ліки

73%

69%

59%

52%

51%

«Я залишилася без зарплати, як раз 
коли почався карантин, бо я в 
приватному садку працюю, а їм 
заборонили працювати. Спершу страх 
був, коли всюди нагнітали, що можна 
захворіти, що не треба на вулицю 
виходити. А по-друге, був страх, що я 
без зарплатні, а раптом щось у чоловіка 
не буде виходити, за житло ж кожен 
місяць треба платити. Страшно те, що 
живеш у постійному стресі. Не можна 
зупинитися, захворіти, залишитися без 
роботи. Просто не буде на що жити».

ВПО (жінка, 33 роки) з Донецької області 

Джерело: обговорення у фокус-групі з ВПО

ВПО повідомляли, що покладались на неформальні 
мережі підтримки, коли їм була потрібна консультація 
та емоційна підтримка щодо питань, пов’язаних із 
COVID-19. Майже третина (27%) повідомили, що 
звертаються до членів сім'ї, друзів, колег. 
Дев’ятнадцять (19%) відсотків респондентів вказали, 
що звертаються до сімейного лікаря. Частка тих, хто 
звернувся на гарячу лінію Міністерства охорони 
здоров’я або інші гарячі лінії чи онлайн-платформи, 
які надають психосоціальну підтримку та 
консультування з питань, пов’язаних із COVID-19, не 
перевищувала 2% для кожного із зазначених 
варіантів. Менше половини (37%) респондентів не 
повідомили про необхідність отримання консультацій 
та емоційної підтримки, тоді як 8% не знали про 
джерела такої допомоги.
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  Березень 2021 рік. Управління ООН з координації гуманітарних справ в Україні. Квітень 2021. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_ Ukraine Crossing Points - 
Snapshot humanitarian_snapshot_crossing_points_20210415.pdf

19

5. Мобільність ВПО
У 19-му раунді частка ВПО, які повідомляли, що проживають у нинішньому місці понад три роки, становила 87%. 
Частка ВПО, які повідомили про намір повернутися до місця свого проживання після завершення конфлікту, 
становила 18%, що трохи нижче ніж у вересні 2020 року (22%). З іншого боку, 39%  ВПО висловили намір не 
повертатися навіть після завершення конфлікту. Частка ВПО, які обрали варіант «важко відповісти», становила 28%. 
Головними причинами повернення до місця проживання, яке було до переміщення, серед ВПО, що мають намір 
повернутися, є наявність власного помешкання на ТНКУ (84%), сімейні обставини (23%), та сім’я чи друзі, які живуть 
поблизу (17%). Результати аналізу показали, що ВПО, які оцінювали своє матеріальне становище як «змушені 
заощаджувати навіть на харчуванні», частіше повідомляли про намір повернутися до місця свого проживання на 
ТНКУ (41%), ніж ті, хто обирав варіант «коштів вистачає на харчування та базові потреби» (26%).

Вже понад рік тривають карантинні обмеження 
руху через контрольні пункти в’їзду-виїзду 
(КПВВ) вздовж лінії розмежування19. Обмежене 
функціонування КПВВ після запровадження 
карантинних обмежень впливає на свободу 
пересування ВПО та можливість підтримувати 
зв’язки з членами сім’ї, які проживають на ТНКУ, 
та допомагати їм. Частка ВПО, які відвідали своє 
місце проживання після переміщення, була 
вищою серед тих, у кого були близькі родичі, 
що проживають на ТНКУ (відповідно 62% та 
42%). Згідно з даними, найбільш гострими 
проблемами, пов'язаними з обмеженими 
можливостями відвідування ТНКУ, серед тих, 
хто має там близьких родичів, були розриви 
сімейних зв'язків (33%) та відсутність можливості 
допомогти родичам та друзям (29%).

Діаграма 5.1. Загальні наміри ВПО щодо повернення 

до місця проживання до переміщення, за раундами

Джерело: Інтерв'ю з ВПО (об'єднані дані)
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_ Ukraine Crossing Points - Snapshot humanitarian_snapshot_crossing_points_20210415.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ukraine_ Ukraine Crossing Points - Snapshot humanitarian_snapshot_crossing_points_20210415.pdf
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6. Інтеграція в місцеві громади

Діаграма 6.1.  Самооцінка ВПО рівня їхньої інтегрованості в місцеві громади


Джерело: Телефонні інтерв’ю з ВПО на основі територіальної вибірки 

Так Частково Ні Немає відповіді

Основними умовами успішної інтеграції, зазначеними ВПО, були житло (85%) та регулярний дохід (75%). Перші дві 
умови залишаються найбільш часто згадуваними з 15-го раунду, тоді як частка тих, хто вказав «сім'я та друзі в 
одному місці» як умову інтеграції, зросла з 45% до 56% з третього кварталу 2019 року. Іншими умовами були 
працевлаштування (47%), доступ до соціальних послуг (44%), підтримка місцевих громад (30%), легкий доступ до 
документів (28%) та можливість голосувати на місцевих виборах (20%). У 19-му раунді були додані нові варіанти: 
комфортні умови життя (доступ до води, електроенергії, опалення, каналізації) та прийняття ВПО місцевими 
громадами, які обрали 30%  та 22% ВПО відповідно.

У 19-му раунді частка ВПО, котрі повідомили, що вони інтегровані в місцеву громаду, становила 55%, водночас 34% 
опитаних ВПО заявили, що є частково інтегрованими. Загалом сумарна частка (89%) ВПО, які повідомили про 
певний рівень інтеграції, залишилася приблизно такою ж, як і в попередніх двох раундах. Водночас частка ВПО, які 
повідомили, що вони не інтегрувалися, становила 6% як у 18-му, так і в 19-му раундах. 

55% 34% 6% 5%



7. Додатки
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додаток 1. Загальна методологія

Усього 300

Область Кількість обраних 
територіальних одиниць

Вінницька 6

Волинська 6

Закарпатська 6

Кіровоградська 6

Одеська 8

Хмельницька 6

Тернопільська 6

Дніпропетровська 18

Запорізька 18

Луганська 36

Полтавська 6

Черкаська 6

Донецька 70

Івано-Франківська 6

Львівська 6

Харківська 18

Рівненська 6

Чернівецька 6

Житомирська 6

Київська область(без міста Києва) 10

Миколаївська 6

Херсонська 6

Сумська 6

Чернігівська 6

м. Київ 20

2 801 2 403

Область Раунд

18

Раунд

19

61 47

54 44

179 145

324 325

60 48

53 50

182 143

180 143

54 48

60 48

52 48

47 36

629 559

99 79

51 48

60 48

54 48

54 48

54

48

48

36

54 48

84 64

60 48

44 40

204 164

Усього

Вінницька

Волинська

Закарпатська

Кіровоградська

Одеська

Хмельницька

Тернопільська

Дніпропетровська

Запорізька

Луганська

Полтавська

Черкаська

Донецька

Івано-Франківська

Львівська

Харківська

Рівненська

Чернівецька

Житомирська

Київська область(без міста Києва)

Миколаївська

Херсонська

Сумська

Чернігівська

м. Київ

Діаграма 1. Розподіл вибірки територіальних 
одиниць за областями України

Діаграма 2. Розподіл домогосподарств ВПО за 
кількістю інтерв'ю в областях (вибірка 
територіальних одиниць)
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Діаграма 3. Розподіл домогосподарств ВПО 
для телефонних інтерв’ю за областю

3 701 3 753

Область Раунд

18

Раунд

19

73 80

71 80

216 240

133 52

79 80

69 80

213 244

220 242

77 80

68 80

73 80

74 80

351 233

120 130

73 80

66 80

73 80

72

528

80

502

72

76

80

80

74 80

96 110

64 80

68 80

271

331

270

370

Усього

Вінницька

Волинська

Закарпатська

Кіровоградська

Одеська

Хмельницька

Тернопільська

Дніпропетровська

Запорізька

Луганська (ТКУ)

Полтавська

Черкаська

Донецька (ТКУ)

Івано-Франківська

Львівська

Харківська

Рівненська

Чернівецька

Житомирська

Київська область (без міста Києва)

Миколаївська

Херсонська

Сумська

Чернігівська

м. Київ

Донецька (ТНКУ)

Луганська (ТНКУ)
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Додаток 2. Статистика дзвінків телефонного опитування 

Усього 16 627

17%

5%

23%

25%

3%

10%

17%

19 891

Підсумування 
дзвінків

Раунд 18


(Вересень 2020)

Підсумування 
дзвінків

Раунд 19


(Березень 2021)

Повні інтерв’ю (ТКУ) 2 842 2 881 15%

Повні інтерв’ю (ТНКУ) 859 872 4%

Не ВПО 549 705 4%

Немає відповіді / телефон не 


відповідає (після трьох спроб)
2 769 3 922 19%

Відмова взяти участь в опитуванні

Відсутність зв’язку

1 600 2 787 14%

Не обслуговується

3 795

4 213

3 527 18%

5 197 26%

Усього 3 795

80%

12%

0%

8%

3 527

Відсутність зв’язку 
Раунд 18


(Вересень 2020)

Відсутність зв’язку 
Раунд 19 


(Березень 2021)

Vodafone 3 045 2 814 80%

Kyivstar 439 490 14%

Lifecell 303 216 6%

Інше 8 7 0%

Усього 4 213

69%

16%

0%

15%

5 197

Не обслуговується 
Раунд 18


(Вересень 2020)

Не обслуговується 
Раунд 19 


(Березень 2021)

Vodafone 2 889 3 476 67%

Kyivstar 682 888 17%

Lifecell 624 803 15%

Інше 18 30 1%



Висновки та рекомендації
Дані НМС показують, що основні перешкоди, які постають перед ВПО на шляху подолання ключових викликів 
переміщення, пов'язані з працевлаштуванням, доходом, житлом та роз’єднанням з членами сім’ї. Водночас пандемія 
COVID-19 мала непропорційний вплив на життя переміщеного населення, змушуючи їх застосовувати різні стратегії 
адаптації, включаючи повернення на ТНКУ, посилення залежності від державної підтримки та перехід ВПО з 
економічно неактивної групи до економічно активної групи.

Системна трансформація та економічні потрясіння вимагають посиленого соціально-економічного втручання Уряду 
України та інших зацікавлених сторін для задоволення постійних потреб ВПО та забезпечення їхньої адаптації в 
умовах кризи для розширення можливостей працевлаштування, захисту трудових прав, забезпечення доступності 
житла, зміцнення психічного здоров'я та забезпечення психосоціальної підтримки. Отримані результати свідчать про 
постійну необхідність проведення подальших досліджень щодо соціально-економічного становища ВПО, 
зайнятості, моделей мобільності, що з’являються в умовах COVID-19, потреб у забезпеченні психічного здоров’я та 
психосоціальної підтримки, ризиків захисту та перешкод для подолання вразливостей, пов’язаних з переміщенням. 
Дані слід збирати з урахуванням гендерного розподілу, а також регіонального та місцевого контекстів.

За подальшою інформацією, будь ласка, звертайтеся до

Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні:

вул. Михайлівська, 8, Київ, Україна, 01001

Тел: (044) 568-50-15 

Факс: (044) 568-50-16

Email: nmsukraine@iom.int

Ця публікація була підготовлена МОМ Україна в рамках проєкту «Нагальна гуманітарна допомога 
та підтримка раннього відновлення для громад, постраждалих внаслідок конфлікту на сході 
України» за фінансуванням Бюро у справах населення, біженців та міграції Держдепартаменту 
США. Погляди та думки, висловлені у цій публікації, не мають на меті відображати думки чи погляди 
Міжнародної організації з міграції (МОМ), ї ї держав-членів чи ї ї донорів.
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