
 

ЯК ГОВОРИТИ ПРО ВІЙНУ МОВОЮ КУЛЬТУРИ: ДУМКА УКРАЇНЦІВ 
 

Ключові результати опитування 
 
 
Що, де і як дивляться українці 
 

1. За останні пів року я… (будь ласка, вкажіть все, що Вас стосується зі списку) 
 
дивився\дивилася музичний концерт в записі (напр., через інтернет) 47,9% 
прочитав\ла художню книжку 34,2% 
дивився \ дивилася фільм в кінотеатрі 24,1% 
ходив\ла на концерт популярної музики або рок-концерт 21,2% 
нічого з зазначеного 20,7% 
ходив\ла в музей 20,5% 
був\ла на фестивалі 18,4% 
дивився\дивилася театральну виставу в записі (напр., через інтернет) 18,0% 
прочитав\ла науково-популярну книжку 17,4% 
був\ла в театрі 16,4% 
ходив\ла на виставку (в галерею) 15,5% 
ходив\ла на творчий вечір або зустріч 10,3% 
ходив\ла на концерт класичної музики 8,4% 
ходив\ла на виступ гумористів \ стенд-ап \ КВК тощо 6,2% 

 
2. Чи є у вас можливість дивитись українські телеканали по телевізору (у т.ч. через 

онлайн сервіси, такі як Мегого, ОллТВ)? 
Так – 79,8 %, Ні – 18,5 % 
 

3. Зазвичай я дивлюсь фільми, серіали та \ або шоу в Інтернеті, а не по 
телебаченню 

Погоджуюсь – 50,4 %, Не погоджуюсь – 29,7 %  
 

4. Кодування супутникового сигналу українських телеканалів спричинило мені 
незручності перегляду чи налаштування каналів 

Так – 36,1 %, Ні – 16,8 %,  
Не маю \ не було супутникового телебачення \ Це мене не стосується – 45,1 % 
 

5. Протягом останнього року я чув принаймні про один фільм, серіал або 
мультсеріал, зроблений за підтримки Держкіно України (Державне агентство 
України з питань кіно) 

Так – 43,9 %, Ні – 50,3 % 
 

6. Протягом останнього року я подивився (на телебаченні, в Інтернеті, в 
кінотеатрі) принаймні один український фільм, зроблений після 2017 року 

Так – 51,2 %, Ні – 41,4 %  



 

Що хочуть дивитись \ читати та чого очікують від держави? 
 

7. (Якби в мене був вибір та можливість), я б подивився\подивилася*: 
 

історичний фільм 55,1% 
комедію 29,6% 
мелодраму 19,4% 
пригодницький 19,2% 
документальний фільм 18,0% 
фантастику 17,4% 
фільм про події (історію) з життя родини або людини 16,0% 
воєнну драму 14,3% 
драму 13,5% 
бойовик 12,4% 
триллер 8,3% 
Інше 3,5% 
Інше: детектив 2,4% 
Інше: історичний\документальний фільм на воєнну тематику 1,3% 
Інше: мультфільм 0,9% 
Не знаю\Неважливо 0,7% 

*можна було вибрати до трьох варіантів 
 

8. Потрібно більше культурних продуктів (фільмів, серіалів, книжок) для 
підліткової аудиторії 

Погоджуюсь – 90,7 %, Не погоджуюсь – 2,2 %  
 

9. Художні фільми та серіали мають насамперед мотивувати, показувати приклад, 
а не розважати 

Погоджуюсь – 73,2 %, Не погоджуюсь – 7,1 %  
 

10. Держава має фінансово підтримувати українське кіно 
Погоджуюсь – 89,5 %, Не погоджуюсь – 4,2 %  
 

11. Держава має фінансово сприяти створенню та просуванню українських книжок 
Погоджуюсь – 90,6 %, Не погоджуюсь – 3,2 %  
 

12. Держава має привертати увагу людей до важливих тем і проблем через 
фінансування через фінансування певних фільмів, серіалів, книжок тощо 

Погоджуюсь – 77,5 %, Не погоджуюсь – 7,2 %  
 

13. Потрібно включити до шкільної програми книжки та фільми, присвячені подіям 
в Україні від 2014 року (зокрема, війні, окупації Криму та Донбасу) 

Погоджуюсь – 73,1 %, Не погоджуюсь – 14,5 %  
 
 



 

14. Потрібно створювати культурні продукти (фільми, серіали, книжки) про життя 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) 

Погоджуюсь – 64,6 %, Не погоджуюсь – 12,6 %  
 

15. Потрібно створювати українські культурні продукти (фільми, серіали, книжки) 
про окупацію Криму 

Погоджуюсь – 66,6 %, Не погоджуюсь – 17,2 %  
 

16. Потрібно створювати культурні продукти (фільми, серіали, книжки) про 
військові дії на Донбасі 

Погоджуюсь – 73,3 %, Не погоджуюсь – 14,9 %  
 

17. Потрібно створювати культурні продукти (фільми, серіали, книжки) про життя 
звичайних людей, що залишились на окупованих територіях 

Погоджуюсь – 72,7 %, Не погоджуюсь – 11,6 %  
 

18. Потрібно створювати культурні продукти (фільми, серіали, книжки) про 
українських військових, ветеранів 

Погоджуюсь – 84,4 %, Не погоджуюсь – 7 %  
 

19. Потрібно створювати культурні продукти (фільми, серіали, книжки) про дітей, 
яких торкнулися військові дії на сході України 

Погоджуюсь – 85,9 %, Не погоджуюсь – 5,9 %  
 

20. Мені цікаві фільми \\ серіали \\ книжки про життя окремих людей в контексті 
подій на Донбасі та в Криму від 2014 року 

Погоджуюсь – 61,4 %, Не погоджуюсь – 20,5 %  
 

 
Опитування проведено за участі дослідницької агенції Info Sapiens на замовлення Школи 

політичної аналітики в межах проєкту «Посилення ролі культури в процесах осмислення подій 
на Донбасі та в Криму і консолідації українського суспільства» за фінансової підтримки 
Українського культурного фонду. 

Польовий етап тривав з 1 по 21 вересня 2021 року. Дослідження проводилося методом 
телефонних інтерв'ю – САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing). Вибірка опитування 
склала 2000 респондентів – вся Україна за винятком АР Крим і непідконтрольних територій 
Донецької і Луганської областей та 820 інтерв’ю у Донецькій, Луганській, Херсонській 
областях. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%.  
 
 


