
 

1 

  

Іван Гомза, Марина Рабінович  

і Марія Дубик 

РУХ ВАКЦИНО- 

СКЕПТИКІВ 

У ДОБУ КОВІД-19: 

ПОПУЛІСТСЬКИЙ ВИКЛИК  

ДЛЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ  

ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ? 



 

2 

 
Проект «Вакциноскептичний рух у добу КОВД-19: 

популістський виклик представницькі демократії в Україні?» 
виконано за підтримки Фонду Конрада Аденауера в Україні. 

Автори: 

Іван Гомза  
Кандидат політичних наук, доцент, академічний 
директор кафедри публічного врядування Київської 
школи економіки 

Марина Рабіновіч 
PhD, доцентка кафедри публічного врядування 
Київської школи економіки 

Київ, жовтень 2022 

Марія Дубик 
Асистент 



 

3 

Зміст 

 

 

1. Світогляд і термінологія дослідження ................................................... 4 

2. COVID-19, вакциноскептицизм і популізм: огляд ситуації в світі ......... 7 

3. Дизайн і модель дослідження .............................................................. 16 

4. Дані та методологія дослідження ........................................................ 18 

5. Результати та інтерпретації ................................................................. 21 

6. Висновки та рекомендації .................................................................... 41 

Список джерел і літератури ....................................................................... 44 

Додатки ....................................................................................................... 49 

 

  



 

4 

1. Світогляд і термінологія дослідження 

Починаючи роботу над своїм проектом, ми усвідомлювали, що питання ставлення до 

вакцинації є зоною підвищеного ризику, де раціональні аргументи перемежовані 

моральним самолюбуванням, а приналежність до іншого табору часто означає 

інтелектуальну недосконалість в очах противників. Тільки ускладнюючи наше 

завдання, поняття «популізм» також зазвичай слугує звинуваченням у політичній 

безвідповідальності та порожній демагогії. З огляду на це, суттєвою проблемою 

виглядало переконати людей, які сповідують популістичні переконання та не 

довіряють вакцинам не побоятися визнати цю стигму, подолати її та описати свої 

переконання. Наше завдання, втім, спрощував той факт, що від самого початку ми 

сповідували ціннісно нейтральний підхід до предмету дослідження, тобто ми не 

прагнули переконати популістів, що їхні політичні погляди хибні, чи людей, які мають 

застереження щодо щеплень, начебто вони становлять неминучу загрозу 

громадському здоров’ю. Як ми переконалися під час спілкування з респондентами,  

більшість із них були чесними людьми і хорошими громадянами, а відмінності у 

політичних поглядах і ставленнях до щеплення не заважають відкритій розмові. 

І хоча ми можемо лише сподіватися, що такі особисті висновки допоможуть скоротити 

згадану соціальну дистанцію взаємної недовіри, ми переконані, що першим кроком до 

цього є використання правильної термінології. Власне, правильно називати явища – 

без зайвої стигматизації та звинувачень – це витоки ціннісно нейтрального 

дослідження. 

Як свідчить наукова література про «нерішучість щодо вакцин» виокремлює при різних 

соціальних сегменти у будь-якій спільноті. По-перше, є прихильники вакцинації, 

тобто люди, які вірять в ефективність вакцин як засобу захисту від інфекційних хвороб. 

З іншого боку спектру розташовані противники вакцинації: вони активно відкидають 

всі рекомендовані вакцини з різних світоглядних причин. За підрахунками дослідників, 

у Канаді, США та Франції противники вакцинації становлять 2-4% населення 

(Friedman, 2018). Між двома полюсами розташовуються вакциноскептики – це люди, 

які вагаються у своєму ставленні до вакцин. Зазвичай їм притаманний 

ідіосинкратичний погляд на щеплення; наприклад, вони відкидають одні вакцини, але 

приймають інші або не слідують рекомендованому календарю щеплень. Хвиля КОВІД-

19 безперечно розширила когорту вакциноскептиків, адже частина людей не довіряла 

новим швидко створеним вакцинам проти цієї хвороби, хоча і позитивно ставилася до 

вже традиційних щеплень як АКДС. 

Ще одне важливе методологічне і термінологічне розрізнення стосується 

фундаментального розриву між переконанням і поведінкою. Цей зрозумілий на 

приватному рівні розрив не завжди вдається правильно мати на думці в ширшій в 

соціальній сфері. Так, багатьом помилково видається, що люди, які сповідують 

радикальні політичні погляди неодмінно мусять бути політичними екстремістами. 

Інших дивує, коли полум’яний критик вестернізації користується таким благом сучасної 

цивілізації як 5G. Справа у тому, що переконання і поведінка не мають стовідсоткової 

кореляції. Це спостереження справедливе і стосовно вакциноскептицизму: рівень 

вагання щодо вакцин (переконання) набагато менший, ніж рівень невакцинованих 
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(поведінка). Люди часто сумніваються, що вакцини безпечні, ефективні, доцільні в тій 

мірі, в якій про це говорять представники медичного істеблішменту – і попри свої 

сумніви таки вакцинуються. І навпаки, можна вважати щеплення найкращим захистом 

від хвороб – і все не знаходити час чи кошти вакцинуватися від сезонного грипу. 

Розрив між переконанням і поведінкою є відповідальним за позірний парадокс, коли у 

Франції кожен третій мешканець країни сумнівається у безпечності вакцин (Gallup, 

2019), і попри це рівень покриття головними вакцинами сягає майже 100% (Santé 

publique France, 2017). Інакше кажучи, вакциноскептицизм як точка зору не 

співвідноситься зі спротивом вакцинам як життєвому вибору.  

Враховуючи вказаний розрив, у межах нашого дослідження, ми свідомо фокусувалися 

на вакциноскептицизмі як сукупності поглядів. Підставою до цього слугувала мета 

нашої розвідки: оскільки ми прагнули вивчити взаємозалежність між популізмом як 

системою налаштувань і очікувань від політичної реальності, методологічно 

коректніше було порівнювати його із сукупністю поглядів на доцільність вакцинації. 

Саме тому, ми просили наших респондентів вказати про своє ставлення до вакцинації, 

а не факт, чи вони робили щеплення, напр. проти КОВІД. Врешті-решт, людина, котра 

під тиском обставин, наприклад загрози втратити роботу, була змушена щепитися в 

2020 р., навряд чи змінила свої погляди про доцільність, прийнятність і безпечність 

вакцинації. Отож, вакциноскептики та вакциноентузіасти становили дві групи нашого 

дослідження, і ми наскрізно використовуємо ці поняття як суто дескриптивні.  

Міра схильності респондентів до популізму виступала іншим складником нашого 

аналітичного питання. Основний виклик полягав у тому, що «популізм» є поняттям, яке 

складно піддається концептуалізації. В академічній дискусії можна вирізнити 

принаймні чотири стратегії визначення популізму. Перша описує його як економічну 

політику надмірного витрачання публічних коштів на соціальну політику 

(overspending) чи принаймні обіцянок реалізовувати таку політику, які політичні актори 

роблять для збільшення своєї електоральної привабливості (Cardoso and Helwege, 

1991; Guriev and Papaioannou 2020; Guess and Savage, 2021). Друга описує популізм 

як політичну стратегію позасистемного гравця, котрий намагається компенсувати 

свою нестачу політичних ресурсів і досвіду шляхом декларативної самоідентифікації з 

потребами народу (Bar, 2009; Weyland, 2021). Такі позасистемні гравці є ідеологічними 

опортуністами, тобто вони висувають будь-які погляди, аби каналізувати народне 

схвалення, фактично не сповідуючи жодних. Важливим зауваженням, яке робить 

стратегічний підхід, полягає у викритті т.зв. «подвійної гри» позасистемного політика: 

він вдає врахування волі народу, допоки не здобуває політичну владу, а після цього 

навпаки починає нав’язувати свою волю, зводячи кількість і інтенсивність консультацій 

з народом до мінімуму (Weyland, 2001). Третя модель, натомість, вважає популізм 

ідеологією, серцевиною якої є есенціалізація протиставлення народу та еліт і 

подальша моралізація цього розрізнення. Фактично, популізм як ідеологія стверджує, 

що в будь-якій політичній спільноті існує хороший народ, який повинен бути джерелом 

суверенітету, та аморальні еліти, які домінують хитрощами і силою, нав’язаючи 

політику, згубну для широкого загалу (Mudde and Rovira Kaltwasser, 2012; Hawkins et 

al., 2019; Zulianello, 2020). Еліти можуть бути політичними, культурними, економічними, 

але їхні цілі та цінності неодмінно антитетичні до потреб і прагнень народу. Популізму 

як ідеології притаманне заперечення принципу плюралізму, тобто тлумачення народу 
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як сукупності різних груп інтересів; навпаки, народ – це завжди єдине і неподільне 

джерело всього хорошого, а різні меншини чи окремі групи неодмінно виступають 

союзниками аморальних еліт. Четвертий підхід описує популізм як соціокультурне 

явище, а саме поведінку, яка намагається виразити справжню суть речей безвідносно 

до конвенцій і правил (Moffit, 2016; Ostiguy 2020; Ostiguy et al., 2021). Соціокультурне 

тлумачення популізму, відтак, вказує на цілеспрямовані спроби акторів своїми 

словами, одягом і вираженим набором цінностей проявити справжню природу речей, 

приховану етикетом, політичною коректністю чи міжнародними нормами. 

Безперечно, між описаними чотирма підходами спостерігаються певні спільності. Так, 

популізм як ідеологія протиставлення народу та еліт співвідноситься із поведінкою 

носіння простого одягу та використання побутової мови для створення враження 

певним політиком у його електорату, що він є «своїм». Схожим чином, популізм як 

обіцянка надвитрат на соціальну сферу співмірна із стратегією позасистемного 

політика, який прагне здобути владу. Але в межах нашого дослідження, ми 

фокусувалися на суспільному вимірі популізму: окремі громадяни можуть сповідувати 

ідеологію популізму та схвалювати популістичну репрезентацію, але якщо вони не є 

політиками, вони не можуть здійснювати популізм як економічну практику та стратегію. 

Оскільки в нашій роботі ми прагнули виміряти міру популізму приватних громадян, 

тобто нас цікавив суспільним вимір популізму, для операціоналізації явища ми 

використовували положення ідеологічного та соціокультурного підходу. 

Прагнучи поєднати останні відкриття щодо природи популізму та власну відданість 

принципу ціннісної нейтральності, ми вписали концептуалізацію популізму в 

фундаментальну неспроможність кожної окремої людини зрозуміти світ в усій його 

складності, внаслідок якої індивід має схильність послуговуватися спрощеними 

категоріями. Якщо таке спрощення набуває посилання на руйнівний вплив еліт чи 

вузьких груп інтересів, які починають нав’язувати свій порядок денний народу, це 

свідчить, що людина є політичним популістом (пор. Rosanvallon, 2020). Популісти 

висловлюють вимогу, щоб в політиці їхні інтереси представляли актори, які є носіями 

цінностей і культурних маркерів, що недвозначно свідчать про приналежність до 

народу. Отож, для потреб нашого дослідження ми визначили популізм як сукупність 

ідеологічних налаштувань, які абсолютизують протистояння між морально 

досконалим народом і потрійною ворожою коаліцією, представленою елітами, 

меншинами і транснаціональними корпораціями. Носії цих переконань схильні 

інтерпретувати політичні процеси як протистояння добрих сил, які представляють 

народ, і злих сил, які уособлюють потрійну коаліцію. З великою мірою вірогідності, 

приналежність до народу повинна мати соціокультурні маркери – звичайна (не 

вишукана) мова, повсякденний одяг, простий casual побут і т.п. 

Варто звернути увагу на важливе теоретичне положення нашого визначення: жодна 

людина сьогодні не спроможна сповна осягнути як функціонують технології, що 

закладають основи сучасної цивілізації, та як пов’язані між собою явища 

технологічного, політичного, економічного і культурного характеру. В своїй сфері, 

окремий фахівець розуміє принцип роботи Wi-Fi чи атомних електростанцій, логіку 

вивчення стовбурових клітин чи місце нафти у виробництві пластику, вплив дизайну 

політичних інститутів на вірогідність виникнення соціальних конфліктів чи значення 

скіфського спадку для формування ідентичності мешканців Північного Причорномор’я. 
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Але поза цією досить вузькою сферою спеціалізації, кожен із нас стикається із 

складним і досить незрозумілим світом малокерованих процесів і слабопрогнозованих 

наслідків. Це означає, що потенційно кожен із нас може бути носієм популістичних 

переконань, а тому ми використовуємо це поняття без жодних звинувачень, радше як 

просте визнання факту, як це і передбачає ціннісно нейтральний підхід. Наше 

налаштування означає, що ми розглядаємо схильність до політичного популізму як 

розташування на шкалі, що означає: бути популістом – це не так сповідувати якісь 

унікальні політичні погляди, як інтенсивно переживати недовіру до еліт, меншин і 

транснаціональних акторів. 

Представники національного медичного істеблішменту, міжнародні організації, котрі 

його уособлюють (на кшталт ВООЗ) та фармацевтичні корпорації, відповідальні за 

вироблення та реалізацію вакцин, – це лише окремі можливі уособлення ворожої 

потрійної коаліції. Але у ситуації, коли їхній вплив починає уявлятися як визначальний, 

в носіїв такого переконання формується запит на зменшення цього впливу політичним 

шляхом. Відтак, питання «щепитися чи ні», хоча воно в своїх витоках належить до 

категорій приватного і публічного здоров’я, політизується, що і закладає зв’язок із 

популізмом.  

 

2. COVID-19, вакциноскептицизм і популізм: 

огляд ситуації в світі 

Пандемія COVID-19 та поява нових вакцин для боротьби із нею змусило фахівців 

різних напрямків, зокрема, епідеміологів, соціологів та політологів зосередитись на 

вивченні феномену вакциноскептицизму, його причин та шляхів його подолання 

(Karafillakis, et al., 2022; Sorell and Butler, 2022; Horton, 2022). Окрім досліджень, які 

фокусуються виключно на пандемії коронавірусу та вакцинації від нього, актуальності 

набули й дослідження, які зосереджуються на скептицизмі щодо інших вакцин, 

включаючи давно відомі вакцини від кору, поліомієліту та інших інфекційних хвороб 

(Kennedy and Michalidou, 2017). Відповідно до глобального дослідження «нерішучості 

щодо вакцин» (vaccine hesitancy), тобто вакциноскептицизм як ми його 

концептуалізуємо в цій роботі, тією чи іншою мірою присутній в усіх країнах світу, і 

вченими не виявлено прямого зв’язку між соціо-економічними, культурними та 

релігійними особливостями країн та рівнем нерішучості громадян щодо вакцин (Lane, 

et al., 2018). Нерішучість щодо вакцин вченими визначається як «затримка в прийнятті 

або відмова від вакцинації, незважаючи на доступність послуг вакцинації» (World 

Health Organization, 2019). У 2019 Всесвітня Організація Охорони Здоров’я оголосила 

нерішучість щодо вакцинації однією з найбільших загроз глобальному здоров’ю поряд 

із забрудненням повітря, розповсюдженням неінфекційних хвороб, розвитком 

резистентності до антибіотиків, недостатнім розвитком систем первинної медичної 

допомоги та ВІЛ/СНІДом.  

Виклик  вакциноскептицизму є особливо актуальним для Європи, яка ще станом на 

2016 рік була «континентом вакциноскептиків» із найнижчим рівнем довіри до вакцин 

в світі (Larsen, et al., 2016), й де кампанія вакцинації від COVID-19 додатково сприяла 
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падінню відповідної довіри (Karafillakis, et al., 2022). Відповідно до опитування The 

Economist, проведеного у вересні 2021 р. щодо вакцин від коронавірусу, Німеччина є 

лідером серед країн ЄС щодо небажання громадян вакцинуватися та їхньої недовіри 

до вакцин (до 25 відсотків сумарно за обома категоріями) (The Economist, 2021). Ще 

вищий показник недовіри до вакцин спостерігається у США, де cтаном на осінь 2021 

року більше чверті населення або вирішили не вакцинуватися від COVID-19, або мали 

серйозні сумніви щодо вакцинації (The Economist, 2021). Канада, а також Франція, 

Італія, Британія та Іспанія також продемонстрували досить високі показники недовіри 

до вакцин (The Economist, 2021). Вакциноскептицизм розповсюджений й у Східній 

Європі, де наприкінці 2020 року більше 40 відсотків населення Польщі та Угорщини 

висловлювались проти вакцинації від COVID-19 (The Economist, 2020).  

Таблиця 1. Причини нерішучості щодо вакцинації /вакциноскептицизму, які 

безпосередньо стосуються вірусу або вакцинації в контексті охорони здоров’я 

Чинник 
Вакцинація від  

СOVID-19 

Вакцинація в цілому / 

вакцинація від інших хвороб, 

крім СOVID-19 

Приклади досліджень 

Сприйняття 

небезпеки вірусу 

(risk perception) 

Аргумент, який використовується  

в двох контекстах: 1) щоб 

показати вищу готовність 

населення вакцинуватись від 

COVID-19 як від менш відомої і 

більш небезпечної хвороби, ніж 

грип та 2) проілюструвати зв’язок 

між зміною сприйняття рівня 

небезпечності вірусу (поява 

омікрону як більш легкої версії) 

та вакциноскептицизмом. 

Сприйняття ризику – важливий 

біхевіоральний чинник для 

розуміння того, чим керуються 

індивіди у процесі прийняття 

рішень. 

У відповідних дослідженнях 

значна увага приділяється й 

особливостям когнітивних 

процесів під час оцінки ризиків 

(Martinelli, et al., 2021). 

Caserotti, et al., 2021 

McAteer, et al., 2020 

Qin, et al., 2022 

Martinelli, et al., 2021 

Занепокоєння щодо 

штучного 

походження вірусу 

Чинник, який впливає як на 

оцінку індивідами ризику 

захворювання на COVID-19 та 

ставлення до вакцин як до 

штучного засобу боротьби зі 

штучною загрозою. 

 
Salali and Uysal, 2020 

Haque and Pant, 2022 

Занепокоєння щодо 

безпечності вакцин 

Розповсюджений аргумент, який 

наративно тісно пов’язаний із 

недовірою до «надто швидко» 

розроблених вакцин  та 

невпевненістю в ефективності 

вакцин. 

Традиційний аргумент 

антивакцинаторів, відомий з XVIII 

cторіччя, який активно 

використовується у 

конспірологічних теоріях 

(наприклад, щодо зв’язку між 

вакцинацією та безпліддям). 

Salmon, et al., 2015 

Farhart, et al., 2022 

Caserotti, et al., 2021 

Брак впевненості в 

ефективності 

вакцин 

Розповсюджений аргумент, який 

наративно тісно пов’язаний із 

недовірою до «надто швидко» 

розроблених вакцин  та 

невпевненістю в безпеці вакцин. 

Поряд із аргументом щодо 

небезпечності вакцин, є одним з 

традиційних аргументів 

вакциноскептиків, який є 

складовою оцінки ризиків або 

«витрат й вигод». 

Farhart, et al., 2022 

 

Віра в природній 

імунітет як більш 

ефективний 

порівняно з 

імунітетом від 

вакцин 

Чинник, відповідно до якого 

природний імунітет (тобто 

отриманий внаслідок 

захворювання на СOVID-19) є 

більш надійним та ефективним 

засобом захисту, ніж імунітет, 

отриманий внаслідок вакцинації, 

та краще перехворіти 

коронавірусом, ніж 

вакцинуватися 

Дебати щодо співвідношення між 

природним імунітетом та 

імунітетом від вакцинації існують 

й в контексті інших вірусів 

Kaim and Saban, 2022 

Pugh, et al., 2022 

Shen, 2019 
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Аналіз досліджень, що фокусуються на причинах недовіри до вакцин громадян країн 

Європи та Північної Америки, дозволяє виокремити ряд чинників, які дослідники 

асоціюють з вакциноскептицизмом як в цілому, так і в контексті COVID-19. Варто 

наголосити, що вплив відповідних чинників часто є комплексним, і кожне конкретне 

рішення індивіда не вакцинуватись або не вакцинувати своїх дітей здебільшого 

пов’язане із цілим рядом взаємопов’язаних чинників (Farhart, et al., 2022). Чинники, 

відображені в сучасній літературі щодо вакцинації від COVID-19 та вакцинації від інших 

хвороб, підсумовано у таблицях 1 та 2. Для зручності ми класифікуємо чинники як ті, 

які безпосередньо стосуються вірусу та / або вакцин, й ті, які мають менш загальний 

характер і радше екстраполюють інші погляди й ідеї осіб на проблематику вакцинації 

та охорони здоров’я. Ця класифікація також є корисною для розуміння аргументів руху 

антивакцинаторів і аргументів, які пов’язують певні політичні погляди із нерішучістю 

щодо вакцинації.  

В той час, як чинники нерішучості щодо вакцинації у випадку COVID-19 здебільшого 

співпадають з чинниками, які описані у загальній літературі про вакцинацію (крім ідеї 

щодо штучного походження вірусу), чинники іншого характеру, зокрема, тісніше 

пов’язані із політичними поглядами осіб, демонструють помітні відмінності у випадку 

COVID-19. Як буде продемонстровано надалі, ця відмінність значною мірою 

зумовлена використанням COVID-19 у політичній боротьбі та роллю медіа у 

розповсюдженні дезінформації про COVID-19 та вакцини. Крім того, більш радикальні 

наративи про вакцинацію від COVID-19 порівняно з вакцинацією від інших хвороб 

зумовлені безпрецедентним характером обмежень, які держави світу запровадили 

для боротьби з коронакризою. Незважаючи на те, що, з одного боку, обмеження 

(зокрема, локдаун) можуть доведено сприяти сприйняттю громадянами ризику 

захворіти на СOVID-19 як високого та сприяти вакцинації (Caserotti, et al., 2021 щодо 

людей похилого віку), є студії, що свідчать про зворотній ефект (Constantinou, et al., 

2021). Як продемонстровано нижче, позитивна кореляція між локдауном та 

вакциноскептицизмом тісно пов’язана із розповсюдженням конспірологічних теорій, 

відповідно до яких створення й розповсюдження вірусу й подальше вакцинування 

населення є частиною певного глобального плану еліт (Constantinou, et al., 2021). 

Таким чином, огляд демонструє тісний зв’язок між чинниками, які детермінують оцінку 

індивідами ризиків щодо вакцинації, включаючи також їхні погляди на  ставлення до 

держави та її інституцій, а також моральні й релігійні переконання. В свою чергу, як 

демонструє наступна секція дослідження, обумовленість ставлення до вакцин 

моральними, релігійними й політичними поглядами є ключовим чинником політизації 

питання вакцинації та його використання популістичними рухами в Європі. Не останнім 

чинником в еволюції зв’язку між вакциноскептицизмом й популізмом є можливість 

розповсюдження неправдивої, зокрема, конспірологічної інформації за допомогою 

соціальних мереж. Як ми продемонструємо нижче, дезінформація в соціальних медіа 

є однією з центральних тем, які досліджуються в контексті зв’язку між 

вакциноскептицизмом та популізмом й набули особливої актуальності через пандемію 

коронавірусу, відповідні обмеження та вакцинальну кампанію у країнах Європи та 

США. Насамкінець, важливо зазначити, що нерішучість стосовно вакцин у зв’язку з 

COVID-19 має значний потенціал негативного впливу на скептицизм стосовно інших, 

навіть давно відомих вакцин, таких як вакцини від поліомієліту чи кору. Таким чином, 
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необхідність глибокого розуміння чинників вакциноскептицизму та його зв’язку з 

політичними переконаннями осіб та політичними рухами зумовлена необхідністю 

розробки відповідей політики на нерішучість щодо вакцин як в контексті COVID-19, так 

і інших хвороб. 

Таблиця 2. Причини нерішучості щодо вакцинації /вакциноскептицизму, які 

опосередковано стосуються контексту охорони здоров’я 

Чинник 
Вакцинація від 

СOVID-19 

Вакцинація в цілому / вакцинація 

від інших хвороб, крім СOVID-19 
Приклади досліджень 

Апелювання до широких 

моральних цінностей свободи 

та свободи вибору. 

Бачення держави як гаранта 

свободи, радше ніж інституції, 

яка створює правила 

Опозиція до ролі 

держави у просуванні 

вакцинації 

Аналогічно до випадку COVID-19 Peng, 2022 

Моральні й релігійні ідеї, 

зокрема, щодо неетичності 

досліджень під час розробки 

вакцин 

Неетичність 

використання клітин, 

пов’язаних з абортами, 

для розробки вакцин 

Релігійні заборони як 

розповсюджений чинник відмови 

від вакцинації, радше ніж чинники, 

пов’язані із дослідженнями 

Giublini, et al., 2021 

Jones, 2022 

Marti, et al, 2017 

Жорсткість, глобальний та 

обов’язковий характер 

обмежень у зв’язку з СOVID-19 

як чинник недовіри до влади 

та антиелітизму у більш 

широкому сенсі 

Недовіра до держави 

як джерела обмежень, 

зокрема через зв’язок 

між вакцинацією та 

можливістю 

відвідувати заходи та 

суспільні установи 

Незастосовно власне щодо 

обмежень, однак питання 

(не)довіри до держави грає 

ключову роль у питаннях 

ставлення до вакцин в цілому 

Jennings, et al., 2022 

Недовіра до держави та її 

інституцій у широкому сенсі, 

протиставлення населення й 

держави 

Ключовий чинник у нерішучості щодо вакцин в цілому та 

вакцин від коронавірусу. Чинник довіри до держави та її 

інституцій широко досліджується в різних контекстах та у 

зв’язку з різними чинниками, зокрема, особливостями 

функціонування політичної системи та соціального договору 

в різних країнах (Блінд, 2006) 

Jennings, et al., 2022 

Trent, et al., 2022 

Pertwee, et al., 2022 

Конспірологічні погляди, 

зокрема, щодо використання 

великими геополітичними 

гравцями вірусів та /або 

вакцин як біологічної зброї 

/засобів контролю 

народжуваності 

Широке 

розповсюдження у 

зв’язку з COVID-19, з 

складністю визначення 

його природи, 

обмеженнями та 

коронавірусом 

Застосовно до вакцин та 

вакциноскептицизму в цілому 

Allington, et al., 2022 

 

McCarthy, et al., 2022 

 

Sturm, et al., 2021 

Комбінація конспірологічних 

поглядів та отримання 

інформації з соціальних 

мереж й інших джерел, які не 

підлягають активному 

державному регулюванню 

  

Jennings, et al., 2022 

Allington, et al., 2022 

 

 

У період з 2020 до 2022 року у західноєвропейських журналах було оприлюднено 

результати чималої кількості досліджень з тематики політики вакциноскептицизму, 

покликаних, зокрема, пояснити зв’язок між вакциноскептицизмом та популізмом й 

іншими політичними рухами на основі даних з різних країн Європи та США (наприклад, 

Sorell and Butler, 2022; Eberl, et al., 2021.) Промовистим є результати дослідження Дж. 

Кеннеді, що демонструють існування значної статистично значимої залежності між 

кількістю голосів, які набирають популістські політичні партії, та мірою сумніву 

населення у важливості (R = 0.7923, P = 0.007) та ефективності (R = 0.7222, P = 0.0035) 

щеплення (Kennedy, 2019).  



 

11 

З огляду на це, Я.-М. Еберль, Р. Хубер і Е. Гройсінг припустили, що «комплексний 

характер пандемії COVID-19 робить її ідеальним майданчиком для опозиції популістів 

до наукових та політичних еліт» (Eberl, et al., 2021, ст. 272). Для того, щоб протестувати 

цю гіпотезу, вчені використали кейс Австрії, де партіям, що перебувають у мейнстрімі, 

активно протистоїть (принаймні одна) популістична партія. Дослідження визначає 

«віру у конспірологічні теорії» як «віру в те, що органи влади можуть бути 

зловмисними, що вони можуть приховувати злочини і що офіційні пояснення великих 

подій можуть бути брехнею» (Sutton, et al., 2014, ст.256). Для того, щоб виявити, 

наскільки респонденти поділяють конспірологічні ідеї, їм було запропоновано 

висловити своє ставлення до ряду тверджень про коронавірус (включно із тими 

твердженнями, які є найбільш розповсюдженими в контексті конспірологічних теорій 

щодо природи вірусу та кампанії вакцинації проти нього): 

1. Вакцину проти коронавірусу було розроблено вже довгий час тому, але великі 

фармацевтичні кампанії навмисно приховували результати досліджень. 

2. Вакцину проти коронавірусу було розроблено вже довгий час тому, але уряд 

навмисно гальмує процес вакцинації.  

3. Вакцина від коронавірусу все ще знаходиться в процесі розробки, а на ринку 

наявні тестові вакцини, які є небезпечними для використання, оскільки не було 

завершено процес клінічних досліджень.  

4. Коронавірус – це біологічна зброя, яку було розроблено спеціально для того, 

щоб нашкодити людям. 

5. Коронавірус є природним інфекційним захворюванням, яке розповсюдилось в 

усьому світі та викликало пандемію. 

6. Коронавірус випадково «вирвався на волю» під час військового експерименту 

під егідою США 

7.  Біл Гейтс хоче примусово вакцинувати світ для того, щоб заробити багато 

грошей. 

8. Нові вишки для передавання сигналів 5G є джерелом розповсюдження 

коронавірусу 

Результати аналізу підтвердили, що особи з більш розвиненими популістськими 

переконаннями з більшою вірогідністю віритимуть у конспірологічні теорії (Eberl, et al., 

2021, ст. 277). Аналізуючи причинно-наслідкові зв’язки між популістичними поглядами 

(наприклад, сформульованими у твердженнях 1-3 вище) та конспірологічними ідеями 

стосовно коронавірусу та вакцинації (твердження 2, 4, 6-8), автори визначили, що 

ключовим чинником, що пов’язує ці групи поглядів, є брак довіри до політичних та 

наукових інституцій (Eberl, et al., 2021, ст. 278). Так популізм негативно корелює з 

довірою до уряду та парламенту. Довіра до цих політичних інституцій навпаки 

негативно корелює із вірогідністю того, що особа поділятиме довіру до 

конспірологічних теорій, пов’язаних із COVID-19. Якщо ж сформулювати цю думку 

іншими словами, власне довіра до політичних інституцій, яка є центральним 

елементом щодо пом’якшення та комунікації відомостей про ризики COVID-19 та 

переваги вакцинації, знижує ймовірність конспірологічного сентименту. По-друге, 

важливий результат дослідження полягає у визначенні кореляції між високим рівнем 
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популістичних поглядів та низькою довірою до науки, яка, в свою чергу, зумовлює 

недовіру до комунікації наукової інформації про COVID-19 та вакцинацію (Eberl, et al., 

2021, ст. 279). 

Брак довіри до інституцій, еліт та експертів було визначено, як ключовий чинник, який 

пов’язує вакциноскептицизм та популізм й у кількох інших дослідженнях, які було 

здійснено як в окремих країнах, так і з використанням даних з різних країн і контекстів. 

Прикладом другого типу досліджень є, зокрема, робота групи іспанських дослідників 

Альмудени Реціо-Роман, Мануеля Реціо-Менендеса та Марії-Вікторії Роман-Гонсалес, 

яка використовує дані опитувань, які було проведено у 2020-2021 роках в усіх країнах 

ЄС та Великій Британії (Recio-Roman, et al., 2021). На відміну від дослідження групи 

Якоба-Моріца Еберла, дослідження групи іспанських вчених враховувало не лише 

чинник популізму й недовіри до влади, а й переконання щодо недостатньої 

ефективності вакцин. Аналіз чинників популізму, браку довіри до інституцій й 

сприйняття вакцин як таких, що недостатньо корисні, дозволив авторам виокремити 

п’ять кластерів країн із різними показниками співвідношення вищеназваних категорій 

(Recio-Roman, et al., 2021). Наприклад, Франція, Британія, Іспанія, Греція, Румунія, 

Болгарія та Хорватія продемонстрували однаково високі результати у категоріях 

«популізм», «недовіра» та «брак користі». Респонденти з Німеччини, Португалії, 

Бельгії та Угорщини мають помірно популістичні погляди, а також рівень недовіри, 

який можна оцінити як середній між помірним та низьким, в той час, як категорія браку 

довіри до користі вакцин не була статистично значущою. Найнижчі показники 

одночасно за усіма трьома категоріями мають три країни: Австрія, Люксембург та 

Ірландія. Таким чином, дослідження показало більш тісний зв’язок між 

вакциноскептицизмом, з одного боку, та популізмом й браком довіри, з іншого, в той 

час, як чинник сприйняття браку користі вакцин у багатьох випадках не був статистично 

значущим (Recio-Roman, et al., 2021). За результатами дослідження автори окремо 

підкреслюють, що проблематика вакцинації пропонує популістичним партіям 

благодатний  ґрунт для «провокування сумнівів та спроб отримати вигоду від 

поляризації дебатів (Recio-Roman, et al., 2021).  

Цікавим в цьому контексті є те, що популісти намагаються поєднати сентименти 

противників вакцин з цілим рядом інших популістичних сентиментів, зокрема, 

антифармацевтичного, антинаукового, антиміграційного, антиурядового, що є 

особливо помітним у комунікації популістів (Recio-Roman, et al., 2021; Broniatowski, et 

al., 2018). Як демонструють Broniatowski, et al (2018), дискусії антивакцинаторів часто 

фасилітуються «ботами» (обліковими записами із автоматичною генерацією контенту 

й «тролями» (користувачами, які спеціально провокують інтенсивні дебати та емоційно 

розхитують учасників дискусій). Використання «ботів» і «тролів» для просування 

певних наративів і поєднання популістичних сентиментів різного характеру свідчать 

про стратегічне використання популістами тематики шкоди вакцин і вакцинації для 

підриву довіри населення до інституцій (Broniatowski, et al, 2018). Аналізуючи 

комунікації лідерів європейських популістських партій, автор терміну «медичний 

популізм» Гідеон Ласко визначає ряд спеціальних характеристик цієї комунікації або, 

іншими словами, засобів, характерних для популістських наративів про вакцини. Це, 

зокрема, спроба зробити тематику пандемії простішою, включаючи риторичне 

зниження вірулентності або серйозності спалаху та пропозиції «швидких й ефективних 
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рішень» щодо вірусу, наприклад, використання анальгетиків чи інших широко 

доступних ліків. З іншого боку, окремі політики-популісти, зокрема ті, що знаходились 

при владі на момент початку пандемії, навмисно драматизували кризу та унікальність 

загрози, яку становить пандемія для того, щоб отримати надзвичайні повноваження 

(Lasco, 2022). Поряд із протилежними, на перший погляд, прийомами спрощення і 

драматизації загрози (які можуть використовуватися й одночасно для провокації 

невизначеності), популісти активно використовують тактику поляризації та 

«формування розколів», коли широкі кола населення налаштовують проти «інших», 

«владних еліт», себто фармацевтичних компаній, наднаціональних установ або, більш 

загально «медичного істеблішменту» (Lasco, 2022). Водночас, поєднуючи наративи 

про вакцинацію з іншими сентиментами, спрямованими проти «небезпечних інших» 

(наприклад, мігрантів чи біженців), комунікація популістів підриває довіру до широкого 

кола інституцій і норм. Для посилення цього ефекту й підриву довіри, зокрема, до 

пропозицій й шляхів подолання кризи (обмежень, вакцинації) популісти 

використовують аргументи до знань або фактів, наприклад, щодо штучного 

походження вірусу (Lasco, 2022).  

Переходячи до студій із фокусом на конкретній країні, варто відзначити, що вони також 

здебільшого підтверджують зв’язок між негативним ставленням та популізмом, що 

включає, зокрема, брак довіри до широкого кола інституцій й норм, а також визначну 

роль (соціальних) медіа у розповсюдженні опозиції до вакцинації (Jennings, et al., 2021; 

Holzmann-Littig, et al., 2021; Fobiwe, 2022; Fisk, 2021). Дослідження групи британських 

вчених на чолі з Віллом Дженінгсом демонструє, що чинник довіри є ключовим у 

прийнятті індивідом рішення про вакцинацію (Jennings, et al., 2021). При цьому, 

відповідно до опитування 1476 дорослих громадян Британії та результатів п’яти 

фокус-груп, значення має як (не)довіра до вакцин в цілому, так і (не)довіра до уряду. 

Оскільки опитування містило й питання щодо джерел, з яких респонденти отримують 

інформацію про вакцини, дослідження містить висновок щодо позитивної кореляції між 

споживанням інформації з неперевірених джерел та недовірою до вакцин (Jennings, et 

al., 2021). Схожий висновок щодо ролі джерел, з яких особа отримує інформацію, у 

визначенні її/його ставлення до вакцин робить й група німецького дослідника 

Крістофера Хольцмана-Літтіга, яка вивчала прийняття вакцин та нерішучість щодо 

вакцинації серед німецьких працівників сфери охорони здоров’я (Holzmann-Littig, et al., 

2021). Цікаво відзначити, що, як і у випадку із загальним населенням без медичної 

освіти, працівники сектору охорони здоров’я, які зазначили, що отримують інформацію 

про вірус та вакцинацію з месенджерів та сервісів відеохостингу, продемонстрували 

сильніший вакциноскептицизм порівняно до осіб, що отримують інформацію з 

офіційних джерел. В той же час, особи, які отримували інформацію з соціальних 

мереж, месенджерів та відеохостингів, показали нижчі бали в тестуванні на знання 

фактів про коронавірус та вакцинацію порівняно із медичними працівниками, які 

користувались офіційними джерелами. Як і більшість інших досліджень, група 

Хольцмана-Літтіга визначила, що основними чинниками нерішучості щодо вакцинацїі 

був брак довіри до влади та фармацевтичних компаній, які сприймались 

респондентами як представники певного істеблішменту (Holzmann-Littig, et al., 2021). 

Схожий висновок робить й змішана група німецьких та британських дослідників під 

керівництвом Джона-Пола Фобіве, стверджуючи, що довіра до інституцій та демократії 
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являє собою основний чинник, який спіткає індивідів вакцинуватись (Fobiwe, et al., 

2022). Як і дослідження групи Хольцмана-Літтіга, праця Джона-Пола Фобіве та його 

колег базується на опитуванні серед дорослих громадян Німеччини. Поряд із 

визначенням ключової ролі довіри до інституцій в успіху вакцинальної кампанії, вчені 

відзначали значуще відношення між отриманням вакцини проти грипу та вакцини від 

COVID-19 (Fobiwe, et al., 2022). Тому, на думку групи Джона-Пола Фобіве, програми 

вакцинації як проти COVID-19, так і проти інших захворювань, мають 

супроводжуватися активними комунікаційними кампаніями в соціальних медіа, 

покликаними не лише роз’яснювати небезпеку вірусу та необхідність вакцинації, але й 

поступово розвивати довіру населення до інституцій. На відміну від інших досліджень, 

розглянутих вище, американська дослідниця розглядає проблему низького рівня 

вакцинації населення в США крізь призму двох видів бар’єрів: структурних та 

пов’язаних зі ставленням населення до певних феноменів (Fisk, 2021). Серед 

структурних бар’єрів, які впливають на вакцинацію, Фіск відзначає кошти (ціну вакцини 

або візиту до лікаря, який є необхідним для отримання вакцини); зручність (час, 

необхідний для запису й отримання вакцини, географічна близькість пунктів 

вакцинації) та питання, пов’язанні із ланцюгами поставок (Fisk, 2021). Що ж до другої 

групи бар’єрів, ключову роль в ній грають чинники браку довіри до інституцій, 

дезінформація та брак знань щодо вакцин та рекомендацій стосовно вакцинації. Варто 

також відзначити, що, на відміну від інших досліджень, опитування Фіск дозволило 

виокремити широке коло приватних та державних інституцій, недовіра до яких є 

бар’єром для вакцинації. Так, це не лише приватні фармацевтичні компанії, які 

розробляють вакцини, та урядові установи в цілому, але й регуляторні агентства, які 

здійснюють нагляд за розробкою вакцин та їхнім розподілом, співробітники сфери 

охорони здоров’я та міжнародні організації, залучені до промотування вакцинації (Fisk, 

2021, ст.51-55). 

Поряд із вивченням питання зв’язку між вакциноскептицизмом та популізмом, та ролі 

(не)довіри до інституцій в цьому контексті, огляд літератури не буде повним без огляду 

нещодавніх праць, які фокусуються на зв’язку вакциноскептицизму та конкретних 

політичних ідеологій. На переконання Берти Баумгартнер та її колег, чия праця була 

оприлюднена за рік до пандемії COVID-19, ризик та його сприйняття індивідами є 

ключовим чинником, який обумовлює політизацію питань вакцинації (Baumgartner, et 

al., 2018). Розглянувши кейс вакцинації від грипу в США, Баумгартнер та її колеги 

доходять до висновку щодо існування прямої залежності між cтавленням до вакцинації 

та політичними поглядами. Наприклад, респонденти-консерватори менш ймовірно 

демонструють позитивне ставлення до вакцин в цілому, й до вакцин від грипу, 

особливо. Як і у випадку з феноменом популізму як таким, чинник прихильності особи 

до певної політичної ідеології пов’язаний з довірою до уряду та урядовими медичними 

експертами (Baumgartner, et al., 2018).  

Цікавого висновку доходить дослідження німецьких вчених Марка Дебуса та Яле 

Тосуна у зв’язку з пандемією СOVID-19 та вакцинацією проти коронавірусу, що показує 

зв’язок між ідеологічним екстремізмом з обох боків політичного спектру та 

вакциноскептицизмом (Debus and Tosun, 2021). На основі опитування й аналізу його 

результатів автори доходять до висновку, що для підвищення успіху вакцинації 

політики мають намагатися формувати широкі альянси між партіями або соціальними 
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групами для того, щоб підвищити довіру до вакцин в цілому та вакцин від COVID-19 

особливо, оскільки останні було розроблено за дуже короткий проміжок часу, 

результатом чого став низький рівень довіри, зокрема, щодо ефективності та 

можливих побічних ефектів нових вакцин (Debus and Tosun, 2021). В той же час, 

дослідження великого масиву даних у Твітері, пов’язаних із COVID-19, підтверджує 

висновок групи Баумгартнер та її колег щодо зв’язку між консервативними поглядами 

та вакциноскептицизмом (Jiang, et al., 2021). Відповідно до цього дослідження, 

користувачі Твіттер з консервативними поглядами та стандартним розміром Твіттер-

авдиторії були менш прихильними до вакцин порівняно з особами з ліберальними 

поглядами і більшою авдиторією  (Jiang, et al., 2021). Варто зазначити, що результати 

дослідження цієї групи корелюють з ранніми дослідженнями, які стверджують, що 

консерватори сприймають ризики вакцинації як вищі, а ефективність – як нижчу, 

порівняно з ліберально налаштованими колами (наприклад, Kahan, 2014). Відповідно 

до результатів дослідження групи Джіанг та її колег, вакциноскептичні налаштування 

консерваторів зумовлені трьома ключовими чинниками, зокрема, побоюваннями щодо 

побічних ефектів вакцинації, браком довіри до медичних працівників та більш 

широкими конспірологічними поглядами.  

На противагу цим узагальненим висновкам про зв’язок між ідеологічним екстремізмом 

та вакциноскептицизмом, а також між консерватизмом та вакциноскептицизмом, 

нещодавнє дослідження польських науковців Міхала Білевича та Віктора Сорала 

пропонує більш деталізований підхід до визначення зв’язку між ставленням до вакцин 

та сутності політичної ідеології, до якої виявляють прихильність індивіди. Знов-таки 

використовуючи опитування суспільної думки в якості методу дослідження, Білевич та 

Сорал вивчали ставлення до вакцин від COVID-19 прихильників авторитарного 

консерватизму (правий авторитаризм) та ієрархічного консерватизму (із фокусом на 

соціальному домінуванні) з трьох країн – Польщі, Німеччини та Великої Британії 

(Bilewicz and Soral, 2021). Результати дослідження вказують на те, що прихильники 

правого авторитаризму були менш скептичні до вакцин порівняно з прибічниками 

ієрархічного консерватизму. Порівняно з Польщею, вплив ієрархічного консерватизму 

в Німеччині та Британії на плани індивідів вакцинуватися є сильнішим (Bilewicz and 

Soral, 2021). Автори пояснюють цей феномен тим, що, попри негативний сентимент 

щодо абортів та антиімігрантські наративи, лідируюча польська права партія Prawo i 

Sprawiedliwosc підтримала вакцинацію в Польщі (Bilewicz and Soral, 2021). Таким 

чином, дослідження Білевича та Сорала демонструє, що науковці не мають 

піддаватися спокусі й вважати, що консерватор (або консервативна права партія) 

обов’язково мають прихильність до вакциноскептицизму. Окремий чинник чи стратегія 

певної партії можуть значно вплинути на відповідну кореляцію у конкретному 

суспільстві на конкретний момент часу. Роль такого чиннику може відігравати, 

наприклад, рівень солідарності у суспільстві та усвідомлення спільної відповідальності 

в контексті боротьби з пандемією (Majid, et al., 2022). Також, аргументуючи 

необхідність залучення до аналізу невеликих груп респондентів з різними 

комбінаціями щодо бекграунду, освіти та поглядів, група австралійських та 

європейських дослідників під керівництом Метью Хорнсі довела, що сильніший 

вакциноскептицизм за консерваторів можуть демонструвати й ліберали із вищою 

освітою, які також поділяють побоювання стосовно генетично модифікованих культур 

та втомної енергії, і використовують Інтернет для отримання наукової інформації 
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(Hornsey, et al., 2022). Схильність до вакциноскептичних наративів серед ліберальних 

кіл у США була частим предметом досліджень до пандемії коронавірусу (Hamilton, et 

al., 2015). Схожим чином, ще до пандемії КОВІД-19, люди, які висловлювали віру в 

урядову споможність протистояти епідеміям, вакцинувалися втричі частіше, ніж ті, які 

у ній сумнівалися – і ефект був промовистим як у правій, так і лівій частині політичного 

спектру (Mesch and Schwirian, 2015). Тим не менш, як підкреслюють Гамільтон, Хартер 

і Сайто, вивчаючи ставлення лібералів до різних феноменів, наприклад, зміни клімату 

чи вакциноскептицизму, необхідно брати до уваги існуючі дослідження зв’язку між 

політичною ідеологією та ставленням / довірою до науки (Hamilton, et al., 2015). Крім 

того, як зазначають Majid, et al (2022), на визначення залежностей можуть здійснювати 

вплив і індивідуальні чинники, наприклад, попередній досвід осіб із вакцинами. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що, попри наявність студій, які підтверджують зв’язок 

вакциноскептицизму з консервативною ідеологією або з ідеологічним екстремізмом 

різного спрямування, більш глибокі студії з меншою кількістю респондентів можуть 

продемонструвати менш очікувані результати. Тим не менш, питання довіри до 

публічних та приватних інституцій, залучених до вироблення вакцин, їхнього 

розповсюдження та власне вакцинації є ключовим чинником, який впливає на 

ставлення індивідів до вакцин. Популістські політичні рухи, в свою чергу, можуть 

використовувати невизначеність стосовно природи вакцин проти COVID-19, а також 

швидкий темп їхньої розробки в якості аргументів для розпалювання недовіри до 

державних інституцій та еліт, поширення конспірологічних теорій та поляризації 

суспільства. Кейс висвітлення пандемії СOVID-19 в соціальних медіа також 

демонструє потенціал для інструменталізації популістами пандемії та кампанії 

вакцинації з метою мобілізації населення проти «небезпечних інших» та поєднання 

різних сентиментів, наприклад, вакциноскептиків та противників імміграції. У будь-

якому разі, як вакциноскептицизм як явище, так і його політизація та поєднання із 

іншими сентиментами створює загрозу для публічного здоров’я. Боротьба з цією 

загрозою вимагає від держав Європи та Північної Америки поєднання політик 

боротьби з дезінформацією в Інтернеті, підвищення довіри до публічних та приватних 

інституцій та створення якнайширшого політичного консенсусу навколо питань 

публічного здоров’я. 

 

3. Дизайн і модель дослідження 

Ґрунтуючись на теоретичній літературі про природу популізму, його політичні прояви 

та зв’язки між популізмом і вакциноскептицизмом, а також на емпіричних дослідженнях 

про вакциноскептецизм в інших країнах, ми висунули гіпотезу, що люди, яким 

притаманне скептичне налаштування щодо вакцин, водночас сповідують більш 

популістичні погляди, ніж прихильники вакцинації. Іншими словами, наше головне 

очікування полягало в тому, що якщо виміряти схильність до популізму, то 

представники табору вакциноскептиків систематично матимуть статистично значимий 

вищий бал, ніж респонденти, які до цього табору не належать. Таке формулювання 

означає, що перша частина нашого дослідження була побудована у відповідності до 

т. зв. підтверджувального дизайну: ми висунули гіпотезу, на яку за допомогою аналізу 



 

17 

даних спеціальними методами (а саме: дескриптивної та інференційної статистики) 

можна дати чітку відповідь у формі «це дійсно так» \ «ні, дані про це не свідчать». 

За підтверджувального дизайну вчені зазвичай виділяють причини (незалежні змінні) 

та наслідки (залежні змінні) і визначають наявність, напрям і силу зв’язку між ними. В 

цій роботі, незалежною змінною виступав популізм, а залежною – вакциноскептицизм. 

Фактично, ми передбачали, що чим більше респонденти схиляється до політичного 

популізму, тим вірогідніше вони водночас будуть приналежати і до табору 

вакциноскептиків. 

Підтверджувальний дизайн обов’язково передбачає врахування т. зв. контрольних 

змінних, тобто внесення у модель інших факторів, які вірогідно могли б впливати на 

наслідки, але вплив яких можна за допомогою статистичних методів ізолювати, аби 

чіткіше встановити вплив саме незалежних змінних. Контрольні змінні відграють роль 

«звичайних підозрюваних», тобто про них зазвичай думають як про найбільш очевидні 

причини того чи того процесу. В нашому випадку, роль однієї контрольної змінної 

яскраво проявилася у формі одного з коментарів на Facebook під нашим оголошенням, 

що ми починаємо вивчення відмінностей у політичних переконаннях прихильників і 

противників вакцинації. Обізнаний користувач їдко зазначив, що «варто просто 

виміряти IQ представників кожного з таборів». З методологічної точки зору, цей 

коментар містив у собі альтернативну гіпотезу до тієї, котру висунили ми: «не популізм, 

а рівень IQ визначає приналежність до табору вакциноскептиків \ прихильників 

вакцин». Хоча власне формулювання цієї гіпотези протирічить задекларованому нами 

ціннісно нейтральному підходу, адже вона недвозначно таврує вакциноскептиків як 

осіб із низьким рівнем IQ, методологічно він був правильним: якими б не були 

результати нашого дослідження, інші люди могли зазначити, що висновки не є 

однозначними, адже ми не врахували інших важливих факторів, які призводять до 

вакциноскептицизму. Відповідно, ще під час підготовчого процесу, ми виділили низку 

контрольних змінних (як то освіта, матеріальний статус і релігійні переконання 

респондентів), аби убезпечитися від можливих заперечень, що не популізм, а тип 

освіти, рівень заробітку чи приналежність до певної конфесії з більшої вірогідністю 

передбачають позицію респондентів у питанні дебатів про доцільність вакцинації.  

На додачу до основної гіпотези, ми мали низку менш чітко окреслених очікувань, 

вивчення котрих співвідноситься з т. зв. пошуковим дизайном дослідження. За 

пошукового дизайну змінюється сам характер питання і можливі форми відповіді на 

нього. Якщо підтверджувальне дослідження висуває певну гіпотезу у вигляді 

твердження і дає на неї аргументоване «так \ ні», пошукове дослідження зондує 

реальність на множину різних зв’язків, описуючи «яким чином» щось відбувається і 

навіть «чи відбувається взагалі». 

Пошуковий аспект нашого проекту полягав у виокремлені кількох важливих, вірогідно 

навіть вододільних питань українського політичного порядку денного, з метою 

побачити, чи ж прихильники вакцин і вакциноскептики схильні давати на них різні 

відповіді. До  лютого 2022 року такими питаннями були (1) ставлення до європейської 

інтеграції, (2) ставлення до НАТО, (3) оцінка Євромайдану. Безперечно, деякі читачі 

цього звіту могли б запропонувати суттєво доповнити чи й повністю змінити цей 

перелік: напр., додати соціально-економічні питання на кшталт гарантованого захисту 
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права на працю, чи долучити екологічну тематику, чи подивитися на співвідношення 

між ставленням до вакцинації та схваленням \ засудженням Стамбульської конвенції. 

Вірогідно, є й такі, які б запропонували перевірити: чи є вакциноскептики більшими 

патріотами або чи вакциноентузіасти частіше користуються в побуті українською… Ба 

більше, з огляду на значну поляризацію суспільства під час виборів президента у 2019 

р., чому б не перевірити, чи прихильників вакцинації не більше серед тих знаменитих 

25%, які не голосували за Володимира Зеленського? Це справедливі питання, адже 

сенс пошукового дизайну і полягає у пошуку ще не встановлених зв’язків. Водночас, 

вони не релевантні для нашої аналітичного фокусу, адже ми хотіли вивчити не всю 

можливу палітру політичних відмінностей між двома таборами дискусії про доцільність 

вакцинації, а можливі відмінності між вакциноскептиками і вакциноентузіастами, які б 

були пов’язані з різним рівнем популізму двох груп. Ставлення до Євромайдану, 

перспектив європейської інтеграції та поглиблення співпраці з НАТО не лише 

виступають уже класичними маркерами ідентитарних розламів в Україні, які 

дозволяють ємнісно описати і навіть з великою мірою передбачити позиції 

респондента у інших питаннях (див. Schmid and Myslovska, 2019). Ці ж питання з 

певною долею вірогідності продукують різні відповіді у популістів і не-популістів, адже 

як показує досвід Європи та Північної Америки, популісти зазвичай з більшою 

недовірою сприймають великі бюрократичні інституції, сповідуючи євроскептицизм та 

ізоляціонізм.  

Будь-яке дослідження повинно балансувати між глибиною та широтою пояснення: 

завелика кількість питань до респондента, які б дозволили більш нюансовано описати 

політичні переконання в усій притаманній їм складності, неминуче зменшує сукупну 

кількість завершених анкет. Саме тому, ми вирішили сфокусуватися саме на знакових 

для сучасної політичної дискусії питаннях євроінтеграції, залишивши інші, не менш 

цікаві, для наступних досліджень та інших вчених. Іншими словами, в межах пошукової 

частини нашої розвідки, ми ставили за мету прозондувати можливий інтервал між 

вакциноскептиками і вакциноентузіастами в оцінці євроінтеграційних процесів як 

можливих proxy variables для ширшого кола ідентичнісних категорій. 

 

4. Дані та методологія дослідження 

При проведенні дослідження, ми використовували три типи даних. По-перше, аби 

надати загальний опис організаційного виміру руху вакциноскептиків в Україні та 

зафіксувати наявність популістських переконань в цій спільноті, ми здійснили 

моніторинг і аналіз 30 сторінок у Facebook (із середньою аудиторією у 2100 

підписників) і 9 чатів у Telegram, які фокусувалися на темах недовіри до вакцин та 

політики карантинних обмежень. На додачу, ми відвідали кілька демонстрацій, 

організованих вакциноскептиків для включеного спостереження. По-друге, ми провели 

низку глибинних інтерв’ю з окремими вакциноскептиками, адже такий метод 

дослідження дозволяє нюансувати та контекстуалізувати ставлення і переконання, які 

фіксуються зовнішнім спостереженням. Використовуючи різне географічне 

розташування трьох авторів проекту, ми проводили глибинні інтерв’ю в Одесі, Львові 

та Києві; така географія давала можливість краще прослідкувати, чи ж різне ставлення 
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європейської інтеграції та Євромайдану не зумовлене, серед іншого, регіональними 

культурами і політичними преференціями. На жаль, початок російсько-української 

війни обірвав цю частину збору даних, тому ми зібрали лише 12 інтерв’ю, а тому ці 

матеріали були використані не так для систематичного аналізу як ілюстрації та 

посилення окремих висновків. Зрештою, оскільки для визначення кореляції між рівнем 

популістичних переконань і вакциноскептичними налаштуваннями найкраще пасував 

кількісний метод і принципи дескриптивної та інференційної статистики, ми зібрали 

оригінальний масив даних за допомогою розгорнутого опитувальника (32 питання) на 

платформі QuestionPro. Всього наш опитувальник дивилися 1685 осіб, із яких його 

почали заповнювати 1178, а заповнили 1010 респондентів. Іншими словами, 85% усіх 

людей, які своїми діями показали інтерес стати частиною дослідження, завершили цей 

шлях. Ми висловлюємо свою вдячність всім, хто це зробив. Після проведення 

технічної роботи нам довелося забракувати кілька неповних примірників, тож сукупна 

кількість відповідей, які ми аналізували становила 1003. 

Опитувальник складався із трьох тематичних блоків із різними функціями. Перший 

збирав інформацію демографічного характеру, яка виражала контрольні змінні нашого 

проекту: ми просили респондентів надати інформацію про свою освіту, релігійні 

погляди і матеріальний стан. Оскільки можна було б припустити, що рівень освіти і 

навіть тип (гуманітарна, технічна, природнича) теж можуть мати певні кореляції з 

популістичною чутливістю, ми окремо питали про цю інформацію. Натомість другий і 

третій блок стосувалися безпосередньо політичних переконань і популізму (Див. 

Додаток 9). 

Оскільки метою дослідження було дослідити відмінності у політичних переконаннях 

людей, які належать до різних таборів у дебатах про вакцинацію, спеціальне питання 

(«Я сумніваюся у доцільності та безпечності вакцин»), розташоване наприкінці, 

підштовхувало респондента недвозначно вказати на свою диспозицію. Важливо, що 

ми не питали респондентів про їхню поведінку, тобто чи вони вакцинуються. Натомість, 

ми змушували респондентів обрати між взаємозаперечними варіантами «Так, вакцини 

мають забагато побічних наслідків» чи «Ні, вакцини – це найкращий захист від 

хвороб», цілеспрямовано добиваючись, аби вони виразили свої переконання і 

здійснили акт самокатегоризації. 

Такий підхід був би недієвим для фіксування міри популістичних переконань 

респондентів. По-перше, міра як категорія по визначенню повинна мати певну 

градацію, а не просто відповідати на питання «так» \ «ні». По-друге, враховуючи 

стигму, яка пов’язана з явищем популізму, щирість відповідей викликала б сумніви: 

мало хто респондентів би відповідав «Так, я популіст». Враховуючи ці дві обставини, 

ми побудували опитувальник інакше, а для забезпечення більш щирих відповідей 

взагалі не використовували поняття популізм в описі проекту. В уявлені наших 

респондентів, вони заповнювали анкету, яка б дозволяла визначити особливості їхніх 

політичних переконань, напр. ставлення до НАТО чи Євромайдану. Третій блок питань 

дійсно містив такі питання. Але найбільший, другий блок, містив 16 тез, кожна з яких 

приховано тестувала міру схильності респондента до популізму. Самі тези 

фокусувалися на трьох засадничих характеристиках популізму, описаних вище: (1) 

стверджування незмінності антагонізму «народу» та «еліт» і моралізації цього 

протистояння, а відповідно й антиелітизм; (2) відкидання принципів політичного 
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плюралізму; (3) запит на перформативне звеличення «низького стилю» в політичних 

процесах. Респонденти почергово повинні були відзначити наскільки вони  

погоджуються із тезами на кшталт «Народ, а не політики, повинен приймати важливі 

політичні рішення». Можливі відповіді були організовані за 5-рівневої шкалою Лікерта 

(«Зовсім не погоджуюся» \ «Частково не погоджуюся» \ «Не маю думки» \ «Частково 

погоджуюся» \ «Повністю погоджуюся»). Половина із 16 тез мала обернений характер, 

аби уникнути ситуації, коли б респонденти механічно обирали відповіді правої частини 

спектру («Частково погоджуюся» \ «Повністю погоджуюся»). Такі реверсні тези (напр., 

«Політики повинні вести за собою народ, а не слідувати його бажанням») грали роль 

прихованих контрольних питань двох типів: частина дозволяла виміряти міру елітизму, 

а частина – міру плюралізму респондентів. На концепцію, яким чином використовувати 

шкалу Лікерта, аби виміряти популізм, та можливі варіанти питань нас наштовхнула 

стаття Агнес Акерман та її співавторів (Akkerman et al, 2014). Оскільки відповідно до 

нашої теоретичної рамки, популізм, плюралізм і елітизм складають взаємовиключну 

тріаду, у ситуації систематичних відповідей проти плюралізму та проти елітизму, ми 

отримували додаткові свідчення про схильності до популізму. 

Так само за 5-рівневою школою Лікерта ми просили респондентів у третьому блоці 

досліджень описати своє ставлення до НАТО, євроінтеграції та Євромайдану. Далі, 

відповіді по 16 шкалах з популізму та важливих політичних преференцій кодувалися у 

числовому еквіваленті від 1 до 5. Це надало можливість кількісно вимірювати і 

порівнювати міру схильності до популізму: респонденти, які систематично частіше 

давали відповіді «частково погоджуюся» чи «повністю погоджуюся» здобували 

більший сукупний бал, ніж ті, що виражали незгоду. Нас цікавили не індивідуальні 

відповіді, тобто скільки Респондент 106 набрав у сукупності по цих шкалах або якою є 

середнє арифметичне цього респондента, а кореляції між приналежністю до табору 

вакциноскептиків та мірою популізму притаманні групі як такій. Респонденти, які 

виражали схвальні погляди про щеплення слугували контрольною групою, тобто ми 

перевіряли, чи не спостерігається схожої динаміки в інтенсивності популізму і в них; 

якби це спостерігалося, це були б дані, які свідчили проти нашої гіпотези про причинно-

наслідковий зв’язок між популізмом і вакциноскептицизмом. 

Для статистичної роботи з нашими даними ми вдалися до дескриптивної статистики 

(табуляційні таблиці для встановлення кореляцій). Потім, ми  застосували класичні 

методи перевірки гіпотез з розрахунків параметри ймовірнісного розподілу ознак у 

парах (t-критерій Стьюдента, U-критерій Манна-Уітні). Зрештою, ми провели 

регресійний аналіз, аби встановити інтенсивність і напрям впливу популізму, 

виміряного за 16 шкалами, на вакциноскептецизм (у цьому випадку було застосовано 

бінарну регресію, адже приналежність до одного з таборів є категорійною змінною) та 

взаємозв’язок між популізмом і ставлення до важливих політичних питань (у цьому 

випадку було застосовано логістичну регресію). Всі висновки аналізу відповідей в 

опитувальнику ми поєднали з результатами вивчення наративів руху вакциноскептиків 

у Мережі та даними з глибинних інтерв’ю. 

Перед обговоренням результатів, варто наголосити на важливій етичній рисі роботи. 

Наш опитувальник мав відкритий та прихований рівень. Така структура диктувалася 

необхідністю отримати більш правдиві дані, а сам підхід часто використовується у 

соціальних науках. Наприклад, дослідники цілеспрямовано давали дві різних об’яви 
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про пошук волонтерів для участі у проекті, аби показати, як сам текст оголошення 

сприяє залученню різних категорій населення (Carnahan and McFarland, 2007). 

Подібна практика також не була до кінця відкритою з учасниками про справжню мету 

проекту, а проте не завдавала їх жодної шкоди, а тому є прийнятною з точки зору 

дослідницької етики. Це ж твердження справедливе і для нашого проекту. Збирання 

анкет, особливо через Інтернет, неминуче несе виклик упередження самовибірки (self-

selection bias), адже той факт, що анкету заповнюють лише ті користувачі Мережі, які 

вирішили, що хочуть взяти участь в опитуванні, тобто невипадкова вибірка, створює 

можливість суттєвої відмінності між представниками цієї групи і суспільством як таким. 

Якби ми відкрито заявили, що вивчаємо популізм, тенденція до самовибірки лише 

посилилися і серед респондентів були б представлені лише ті, які з гордістю 

приймають визначення популізму, – беззаперечно нерепрезентативна меншість в 

українських реаліях. Натомість, запорошення висловити свої політичні переконання 

давало шанс залучити більше учасників із більш різноманітними і наближеними до 

реального розподілу поглядами. 

 

5. Результати та інтерпретації 

З початком пандемії СOVID-19 в соціальних мережах спостерігалася активна дискусія 

щодо карантинних обмежень, а згодом і прийнятності вакцинації. Пандемія стала 

тригером так званої інфодемії, тобто поширення двозначної чи й відверто хибної 

інформації про захворювання, його масштаб і загрозу. Середовищем розвитку 

інфодемії стали зокрема соціальні мережі. Ця тенденція спостерігалася глобально, а 

тому не могла уникнути й Україну. 

Власне в Україні, соціальні мережі відіграють важливу роль провідного каналу 

комунікації руху вакциноскептиків з аудиторією та в спілкуванні його учасників між 

собою. На момент нашого дослідження (початок лютого 2022 року) в Мережі діяло 

понад 30 сторінок з середньою аудиторією у 2100 підписників, і більше ніж 10 чатів, що 

фокусувалися саме на транслюванні недовіри до вакцин та політики карантинних 

обмежень. Вагома частка каналів зосереджена на платформі Telegram. Справа у тому, 

що інші популярні в Україні соціальні мережі як Facebook та Youtube швидко 

впровадили політику протидії дезінформації щодо КОВІД-19, цілеспрямовано 

обмежуючи поширення публікацій щодо теорій змов навколо захворювання та 

вакцинації (Krishnan et al., 2021).  Натомість платформи Viber та Telegram мають в рази 

менше обмежень щодо контенту, а тому стали зручним віртуальним простором для 

обміну ідеями та думками щодо вакцин. У цьому дослідженні ми більшою мірою 

фокусувалися на аналізі Telegram каналів і чатів. 

Загалом, існує три найрозповсюдженіших форми комунікації руху вакциноскептиків у 

соціальних мережах: (1) анонімні інформаційні канали, (2) сторінки, які належать 

конкретним організаціям, представникам або лідерам руху, (3) публічні чати, де окремі 

вакциноскептики діляться думками та власним досвідом. Ми здійснили моніторинг 

чатів та сторінок, аби дослідити, які погляди транслює рух, чи вбудовані в систему 

вірувань групи інші суспільно-політичні ідеї окрім вакциноскептицизму. 
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За допомогою аналізу мережі репостів між каналами було знайдено 7 українських 

анонімних каналів, що фокусуються перш за все на проблематиці вакцинації, 14 

сторінок пов’язаних з організаціями руху вакциноскептиків та 6 сторінок публічних 

представників руху. Ми проаналізували 19 сторінок, які містили текстовий контент 

доступний для скачування та подальшого аналізу.  Публікації в соціальних мережах 

не лише висвітлюють погляди певних організацій чи їхніх лідерів, а й формують 

порядок денний для прихильників руху та пересічних скептиків вакцинації. Відповідно 

ми вирішили перевірити, чи транслюють основні групи популістські погляди та чи 

мають особливі ставлення до членства України в ЄС і НАТО, російської агресії, 

державної мови, декомунізації та інших сфер, що стосуються політики або економіки. 

Для аналізу використовувалася таблиця кодування, наведена в Додатку 8. 

Проведений аналіз також дозволив візуалізувати мережу вакциноскептиків та 

інформаційний зв’язок між окремими організаціями, які відіграють у ній роль вузлів.  
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Життєвий цикл цих організацій досить неоднорідний. Деякі (як-то «Праві.медіа») 

вийшли в публічну сферу у 2021 р., після впровадження вакцинації як політики протидії 

пандемії. Інші (напр., «Stop Fake Pandemic») почали діяти ще у 2020 р., висловлюючи 

незгоду з політикою карантинних обмежень. Зрештою, є низка організацій, які виникли 

задовго до пандемії COVID-19 та позиціонували себе як правозахисники, а вже із 

загостренням публічної дискусії щодо вакцинації стали на сторону скептиків. Така різна 

генеза і відмінні життєві горизонти вірогідно пояснюють і множинність політичних 

позицій, про яку ми пишемо нижче.   

З огляду на наші критерії відбору, спільними рисами усіх каналів і організацій виступає 

увага до пандемії та вакцинації. Показово, що відповідно до наших підрахунків, 12 із 

19 сторінок водночас транслювали популістичні погляди. Всі важливі актори руху, ті з 

яких було здійснено багато репостів на інші канали, включають популістичні 

висловлювання у свої публікації. Загалом їх об’єднує погляд на вакцинацію, як на 

корисливу політику, що здійснюється всупереч інтересам населення. Така позиція 

добре поєднується з популістськими поглядами, а саме звинуваченням еліт в 

корумпованості і нав’язуванні згубної політики.  

Популістичні переконання на сторінках вакциноскептиків проявляються у 

протиставлення народу та політичних/економічних еліт, транснаціональних 

корпорацій, «глобалістів», тощо. Еліти не просто слідують власним інтересам, а є 

актором, що «знущається», «принижує» народ та ставить над ним «медичні 

експерименти». Наприклад, «Stop Fake Pandemic» пише: «народні зрадники приймали 

дуже важливий для України законопроект 4142, який фактично позбавив народ прав 

людини, на догоду міжнародній транснаціональній мафії, глобалістів-сатаністів.» 

Паралельно,  пости просувають позитивну інтерпретацію народу як носія  добра. 

Окремі групи вказують, що народ є сувереном і періодично цитують Конституцію 

України. Так, на своєму каналі Остап Стахів пише: «По школах вчителі роздають 

учням примірники заяв про згоду на обробку персональних даних [...]. Вчителі забули, 

що в нас не рабовласницький лад, а за ст. 5 Конституції України народ є єдиним 

джерелом влади».  Також важливим є протиставлення на «народних журналістів», які 

є чесними та висвітлюють правду та «офіційних журналістів», які працюють на еліти.  

Схожим чином превалювання популізму засвідчим і моніторинг Telegram чатів. Для 

аналізу ми обрали “Праві.чат” (2007 учасників) та “Вакцинація: Вільний вибір 

(спільнота)” (2905 учасників). Перший чат створений журналістом, публічним критиком 

вакцинації та автором каналу “Праві.Медіа”, Дмитром Гнапом, другий – громадською 

організацією “Вакцинація: вільний вибір”. До контент-аналізу увійшов місяць бесіди (24 

листопада по 24 грудня 2022 року) у “Праві.чат” та “Вакцинація: Вільний вибір 

(спільнота)”, що складає приблизно 9300 та 6300 повідомлень відповідно. Ми 

аналізували чат за принципом кодування окремих повідомлень або їхніх частин. 

Аналіз контенту на проміжку часу у місяць не дасть можливості простежити всі ідеї, що 

поділяють учасники, та оцінити їхню вагомість, проте дозволить побачити основні 

тенденції до певного роду поглядів. 

Отож, обговорюючи питання вакцинації, вакциноскептики часто вербалізують поділ на 

тих, хто має владу на міжнародному чи національному рівні і на населення. Більшість 
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висловлювань відображають поділ на погані еліти та хороший народ, який повинен 

бути джерелом влади. Учасниця «Праві.чат» пише: «назвіть, яка із наявних партій у 

Раді служить народу? Ні одна! Так навіщо вона простим смертним тоді 

потрібна?!!!». Показово, що вакциноскептики схильні дивитися на міжнародну 

політику як сферу протистояння урядів та народів. Уряди нібито не виконують волю 

народу та діють в супереч його інтересам. Так, один учасник «Праві.чат» вважає,  що 

«влада по всьому світу оголосила народам війну і якщо ми угнем голову скоріш за 

все нас знищать». Паралельно, спостерігається негативне ставлення до міжнародних 

організацій та політики країн Заходу, які – за нашою інтерпретацією – начебто 

уособлюють окремі елементи ворожої народу потрійної коаліції. Так, один із учасників 

хизується, що «переглянув документ, в якому ООН декларує прийняття 

одноосібного керування світом. Національні держави будуть анульовані… вгадайте 

чиї бронетранспортери зараз використовують для придушення повстань?» 

Загалом популістські послання представлені кількісно серед усього масиву тез, якими 

обмініться учасники чатів 
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Як також свідчить аналіз контенту, страх перед потрійною коаліцією часто 

перетинається з притаманним для популістів переконанням у злочинній змові. Частина 

учасників чату вбачає у вакцинації стратегію збагачення транснаціональних 

фармакологічних компаній, частина – лиховісний медичний експеримент, а дехто 

навіть інтерпретує пандемію та вакцинацію як спосіб посилення контролю над людьми. 

Учасники не пояснюють детально проблему контролю, натомість узагальнюють її як 

обмеження вільного вибору та завуальоване керування масами. Акторами, що 

прагнуть посилити контроль, на думку вакциноскептиків, можуть бути не лише уряди, 

але і міжнародні організації, транснаціональні корпорації та умовні «вони». Спротив 

ворожій коаліції, частиною якої є представники органів державної влади в Україні, стає 

риторичне посилання на  конституційні права людини і свободу слова. Висловлюючи 

граничну недовіру до політичних еліт, учасники чатів вказують на перспективу 

введення воєнного стану та збільшення бюджету армії і поліції, як на прагнення 

контролювати населення та придушувати виступи незгідних. В цій рамці 

інтерпретуються будь-які прояви державної політики. Так, один дописувач закликає: 

«Подивіться на ПРОЗОРО, які спец засоби купує поліція… майдану не буде!!! 

Система дуже добре до цього заходу підготувалась!.. Як тільки наші люди щось 

таке почнуть робити, влада одразу влаштує війну з Росією, оголосить воєнний 

стан і упакує всіх незгідних». 

Загалом, зведений аналіз (Додаток 8) свідчить, що популізм є рисою, притаманною 

вакциноскептичним каналам набагато частіше, ніж будь-яка інша політична лінія. Саме 

тому, якщо популістичні ідеї достатньо виразно транслюються у соціальних мережах 

вакциноскептиків, то конкретику щодо інших політичних поглядів простежити значно 

складніше. Поширеними є заяви про боротьбу за права та свободи людини, але це не 

обов’язково робить їх речників лібералами; радше, такі висловлювання є наслідком 

обмежень збоку держави для боротьби з пандемією. Також, актори руху проявляють 

негативне ставлення до міжнародних організацій та політики країн Європи і Північної 

Америки, але не критикують євроінтеграцію України та прагнення до членства а НАТО. 

Попри виразну критику рішень Європейської Комісії, діяльності ООН, МФВ, ВООЗ та 

політики країн Заходу, організації не дають відповіді на те, чи повинна Україна 

зберігати наявний зовнішньополітичний вектор руху. Групи не висловлюються і щодо 

російської агресії, державної мови та декомунізації. У темах, які можуть викликати 

суперечності в суспільній думці, вакциноскептичний рух не агітує за жодну позицію.  

Якщо вдається знайти пости, які містять позицію, наприклад, щодо агресії збоку РФ, 

то ці позиції можуть бути протилежними на різних сторінках. Лише на 2-ох із 19-ти 

каналів були присутні погляди на російську агресію. Автор сторінки Net Maska UA 

визнав легітимність російських проксі, так званих Луганської та Донецької Народної 

Республіки. Організація “Багнет нації” на своєму каналі вшановувала пам’ять 

військових, що брали у Антитерористичній операції проти Л-ДНР та російських 

військових на території України. Цікаво, що ці канали робили репости публікацій один 

одного, не зважаючи на категоричну суперечність у поглядах на російську агресію. 

Також Мікітен був членом партії “Наш край”, створеної вихідцями з проросійської 

“Партій регіонів”. Але цей факт не завадив Стахіву, вихідцю з націоналістичної 

організації, тісно співпрацювати з Мікітеном та організовувати спільні протести.  
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Ми можемо зробити декілька висновків про погляди, які транслюють організації та 

канали вакциноскептиків у Мережі: 

(1) у них яскраво виражені популістичні ідеї, а деякі організації навіть інтегрували 

вакциноскептицизм у популістську ідеологію, котра була їм притаманна ще до 

початку пандемії; 

(2) спостерігається промовисто негативне ставлення до міжнародних організацій 

і наводиться критика їх впливу на внутрішні рішення, що можна вважати 

вираженням недовіри до потрійної коаліції, загалом характерної для популізму; 

(3) немає єдиної позиції щодо актуальних політичних питань – як то НАТО, 

Євромайдан, перспективи європейської інтеграції чи ставлення до Росії. 

Відсутність конкретизації та примирення конфліктних позицій може бути 

спричинене зменшенням актуальності інших соціальних проблем, небажанням 

втратити частину аудиторії або потребою в міжорганізаційних союзах заради 

досягнення цілей руху. Але хоча інтерпретації вказаної гетерогенності поглядів 

можуть бути різними, беззаперечним є факт, що серед прихильників руху 

скоріш за все також побутують різні або й протилежні політичні погляди. 

*** 

Висновки та інсайти попередньої частини роботи доповнює і робить більш рельєфним 

аналіз проведеного нами опитування. Але перед ним необхідно зробити кілька 

коментарів, які допоможуть нюансувати інтерпретації отриманих результатів. 

По-перше, розподіл наших респондентів 

свідчить, що нам, як і очікувалося, не 

вдалося уникнути упередження 

самовибірки. В нашому опитуванні 

респонденти-вакциноскептики становлять 

11.6% учасників. Натомість, загальні 

соціологічні опитування свідчать, що 

кількість вакциноскептиків в Україні суттєво 

вища: у квітні 2021 р., тобто у розпал 

пандемії, 52.2% українців сказали, що не 

готові щепитися від КОВІД-19 (КМІС, 2021-

а). Цифра значна, але інтерпретація цих 

даних не настільки однозначна, як може 

видаватися: інше опитування 2020 р. 

показує, що у випадку, коли б «нова 

вакцина проти COVID-19 стала 

загальнодоступною і вважалася безпечною та ефективною», її б все одно не прийняли 

лише 30% респондентів, з них лише 20% - за жодних обставин (КМІС, 2020). Отож, 

лише кожен третій українець сповідує вакциноскептецизм і лише кожен п’ятий 

повністю відкидає вакцини як дієвий спосіб захисту від інфекційних захворювань. Такі 

показники відносно співмірні з показниками інших країн. Так, у Італії 15.6% є 

вакциноскептиками, а 0.7% активними противниками вакцинації (Giambi et al, 2018); у 
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Канаді 25% є вакциноскептиками (Greenberg et al, 2017), а дослідження публічної 

думки у 18 країнах Європи виявило, що 56% повністю приймають вакцини, але інші 

24% просигналізували про те, що мають «певні застереження стосовно щеплень» 

(Hadjipanayis et al, 2020). 

По-друге, вказаний розрив між вибіркою і загальною популяцією не був ані 

неочікуваним, ані руйнівним для дослідження. Оскільки ми збирали анкети в Інтернеті, 

ми очікували, що респондентами будуть активні користувачі Мережі з притаманними 

цій групі особливостями – вищим рівнем соціальної турботи та увагою до питань 

охорони здоров’я. Показово, що в нашій вибірці суттєво більше жінок (68%), ніж це 

притаманно демографічній піраміді в Україні (жінок приблизно 53%), адже саме жінки 

часто більш чутливі до питань охорони здоров’я і більш активно беруть участь в 

опитуваннях. Також у вибірці надпредставлені люди, які самі себе визначають як 

атеїсти (34.5%), тоді як загальні опитування  показують кількість респондентів-атеїстів 

на рівні 4.3% (КМІС, 2019) - 5.6% (Разумков Центр, 2020). Зрештою, як про це 

додатково свідчить співставлення оцінок свого матеріального стану, наше опитування 

перш за все заповнили респонденти із середніх і вищих середніх класів, тоді як нам не 

вдалося залучити людей з низьким матеріальним станом. 

 

Такі відхилення від загальної популяції безперечно є наслідками упередження 

самовибірки та пошуку респондентів в доступних нам соціальних колах. Ми були 

свідомі цього і робили конкретні кроки з розширення резервуару потенційних 

респондентів з-поза власних кіл спілкування: ми відвідували марші та демонстрації 

активних вакциноскептиків і просили учасників заповнити опитувальник; запрошення 

пройти опитування було поширене в спільнотах вакциноскептиків;  а після кожної 

співбесіди ми просили наших співрозмовників поширити інформацію про дослідження 

серед однодумців. На жаль, повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 

обірвало наші спроби, які б дозволили більше урівняти нашу вибірку та загальну 

популяцію. 
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Водночас, метою дослідження було не описати загальний рівень вакциноскептицизму 

в Україні, а прослідкувати розрив у схильності до популізму між вакциноентузіастами 

та вакциноскептиками. Саме тому, специфіка нашої вибірки не мала визначального 

впливу на результати: якщо такий розрив прослідковується серед активних і свідомих 

Інтернет-користувачів, які готові обговорювати свої переконання, це вже слугуватиме 

переконливою демонстрацією відмінностей між двома групами. І ці відмінності, 

вірогідно, лише б посилювалися, якби в опитуванні взяли участь представники більш 

строкатих соціальних секторів. 

Як свідчать результати, навіть у межах нашої вибірки вакциноскептики дійсно мають 

вищий рівень популістичних налаштувань. Дані про преференції загалом свідчать, що 

за більшістю шкал, які ми запропонували,  респонденти мають анти-популістичні 

переконання: вони сумніваються, що прийняття політичних рішень потрібно 

делегувати народу, що політичні компроміси є свідченням непевного захисту важливих 

принципів, або що депутати як політичні представники народу повинні відтворювати 

його культурні особливості. Більше того, респонденти рішуче заперечили моралізацію 

політики – тобто притаманне для популізму представлення політики як сцену боротьби 

між добром і злом. Так само, високими були сумніви у спроможності іншого звичайного 

громадянина до кращої репрезентації політичних інтересів спільноти, ніж це роблять 

професійні політики. Іншими словами, респонденти не демонізували політичні еліти і 

не ідеалізували народ, як це передбачає ідейний підхід до розуміння популізму, і не 

мали тих очікувань, які приписує популістам серед населення соціокультурний підхід. 
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Навпаки, вони показали виразну схильність до плюралістичного розуміння політики та 

навіть елітизму. Так, вони не лише виразили абсолютну згоду з усіма тезами, які 

вимірювали плюралізм, але й виразили незгоду із твердженням, начебто за 

демократій етнічним, релігійним, культурним чи політичним меншинам легко нав’язати 

свою волю загалу. Ця шкала слугувала як контрольна і реверсійна: чим більше 

респонденти погоджувалися з твердженням, тим меншою є схильність до політичного 

плюралізму. Зафіксований бал на ній, отож, є конгруентним із іншими результатами. 

Схожим чином, респонденти проявили показово елітистські погляди: вони очікували, 

що політичні діячі чи фахівці-технократи визначатимуть політичні процеси, а не 

пасивно слідуватимуть запитам народу, і показово погодилися із необхідністю 

зменшувати вплив пересічних громадян на державну політику у період криз. Обидві 

тези є протилежними до популістської інтерпретації ролі народу в політиці. Про 

елітарність свідчить і дуже промовистий запит, аби депутати пристойно поводилися і 

мали високу культуру мови, а не відображали притаманні народу грубість у манерах і 

мові.  

 

Отож загалом вибірка нашого дослідження чітко репрезентує цінності, очікування та 

переконання освічених представників середніх класів, які внаслідок свого виховання, 

мікрокультури, статусу та включеності в домінантний ліберальний дискурс сповідують 

плюралістичні чи елітистські погляди, а наближаються до популістської частини тріади 

виключно у відносно негативному ставленні до перформативних якостей української 

політики (адже вони погоджуються, що політики могли б робити більше) та 

занепокоєнні, що представники особливих інтересів – як то члени ультра заможного 

олігархату – відіграють завеликий вплив у політичних процесах. Таке ставлення не 
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лише завжди було промовистим для середніх класів протягом історії за 

демократичного ладу (напр., у Стародавньому Римі, в італійських містах-республіках 

чи навіть сучасних США), але і логічно співвідноситься з кількома вказаними точками 

перетину поглядів опитаної аудиторії з популістською ідеологією. Середні класи мають 

суміш плюралістичних ідеалів, які спряють зростанню їхнього матеріального і 

символічного статусу, вважають себе носіями кращих якостей (звідси елітизм), але 

вони не готові віддавати вплив у політиці ані «простому» і «неосвіченому» народу 

(звідси відкидання тих індикаторів популізму, на яких фокусується соціокультурний 

підхід), ані найзаможнішим (звідси гостре переживання розриву між цією маркантною 

елітою і народом, до якого середні класи себе таки зараховують). 

Якби метою нашого дослідження було запропонувати соціологічний портрет 

української спільноти чи навіть виміряти схильність цієї спільноти до популізму, ми б 

провалили завдання, адже не можна переносити досвід і очікування середніх класів 

на всіх українців. Але оскільки ми переслідували за мету встановити, чи ж популістичні 

налаштування пов’язані з вакциноскептицизмом, досвід середніх класів може 

слугувати хорошим індикатором.   

Коли ми дезагрегували, тобто розподілили виміри схильності до популізму у 

залежності від того, до якого табору належать респонденти у дискусії про щеплення, 

то отримали показові результати: фактично на кожній із восьми шкал, які вимірюють 

інтенсивність популістських переконань, вакциноскептики отримали вищі результати. 

Показовими є розрив в очікуванні, що саме народ буде приймати важливі політичні 

рішення (вакциноентузіасти такого очікування не мали) і аналогічний стрибок в 

засуджені політичних компромісів. На додачу до такого промовистого зростання 

популістських налаштувань спостерігається зростання у переконанні, що носії 

особливих інтересів надмірно впливають на політичні рішення, та перехід від 

заперечення до нейтрального ставлення до тези, начебто політики повинні 

відображати соціокультурні патерни народної поведінки. Фактично, респонденти-

вакциноскептики заперечують лише моральну інтерпретацію політики та 

представницький потенціал звичайних громадян (але з показово меншою рішучістю, 

ніж вакциноентузіасти). Якщо також взяти до уваги відсутність змін лише у двох інших 

питаннях – а саме негативному враженні про перформативність вітчизняних політиків 

і відчутті розриву між народом і елітами, останні чотири результати варто 

інтерпретувати як індикатори приналежності всіх до середніх класів. Але у сукупності 

дезагрегація чітко вказала на вищу схильність вакциноскептиків до популізму.   
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Наступним кроком було встановити, чи зафіксований розрив в інтенсивності популізму 

має статистичну значущість чи він є наслідком випадкової комбінації факторів. З цією 

метою ми провели класичний тест на t-критерій Стьюдента, який дозволяє виміряти і 

вказати, чи є статистично значимим розрив у середньому значенні показників певних 

величин для двох різних категорій (див. Додаток 1-а і 1-в). Оскільки в середовищі 

спеціалістів зі статистики існує думка, що для досліджень із великими кількостями 

спостережень (що стосується і нашого випадку, адже їх було 1003) доцільніше 

вимірювати z-критерій, ми додатково провели і цей тест (див. додаток 2-а і 2-в). В обох 

випадках, аналіз показав, що для всіх восьми питань (POP1- POP8), які вимірювали 

популізм, вказаний розрив був статистично значущим, тобто респонденти-

вакциноскептики регулярно і невипадково набирали більше балів по кожній зі шкал. 

Найбільш значущим цей розрив є для тез POP3: «Мої політичні інтереси краще 

представлятиме інший громадянин, аніж  професійний політик», POP6: «Те, що 

називають "політичним компромісом", насправді треба називати прямо - зрадою 

власним принципам» і POP8: «Мовою і манерами депутати повинні нагадувати своїх 

виборців», кожна з яких відповідає постулюванню морального антагонізму народу та 

еліт, антиплюралізму та соціокультурним очікуванням популістичних акторів. Це 

означає, що наша модель загалом спромоглася вдало зафіксувати всі три 

характеристики.  
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Натомість, наші контрольні шкали показали менш переконливі результати: для шкал, 

окрім PLU3: «У сучасних демократіях, меншинам просто нав'язати свої інтереси 

більшості», PLU4: «Це нормально, що за демократії політичні сили, яким я 

симпатизую, не можуть завжди перемагати» і E4: «У період криз, погляди і 

переконання звичайних людей повинні впливати на політичні рішення якомога 

менше», результати t-тестів і z-тестів були негативними, тобто зміну показників не 

можна однозначно вважати такою, що залежить від приналежності до категорії 

вакциноентузіастів чи вакциноскептиків. Тим не менше, ми виявили три мірила 

популізму, два мірила плюралізму – один прямий (PLU4) і один реверсивний (PLU3) – 

і одне мірило елітизму, які в сукупності гарно вказували на вірогідність приналежності 

респондентів до табору вакциноскептиків. Це означає людина, яка сумнівається у 

представницьких інститутах і вірить, що артикуляцію політичних інтересів повинні 

робити звичайні люди; не вірить у доцільність й прийнятність політичних компромісів; 

очікує, що депутати будуть говорити і вдягатися як звичайні люди; непокоїться, що 

меншини в демократичних системах можуть легко нав’язати свою волю загалу; а також 

водночас заперечує принцип демократичної ротації та прагне тотального домінування 

«своїх» політичних сил і не приймає мінімізації впливу посполитих громадян на 

політичні рішення за жодних обставин, – така людина не лише є громадянином, який 

сповідує популістичні ідеали, але і з більшою вірогідністю вона ж відкидатиме 

доцільність та ефективність вакцинації.  

Наступним кроком було перевірити, чи не може приналежність до табору 

вакциноскептиків залежати від матеріального статусу, релігійних поглядів, чи освіти 

респондентів. Врешті-решт, пояснення, чому люди можуть сумніватися у доцільності 
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вакцинації, може мати природу з популізмом непов’язану. Наприклад, у випадку 

незаможних людей, які не можуть дозволити собі щеплення, що не передбачені 

загальнообов’язковим календарем і не покриваються коштом держави (як-то вакцина 

проти сезонного грипу), може спрацювати психологічний механізм компенсації: «це не 

те, що доза вакцини коштує надто дорого, просто мені вона не  потрібна, адже вона не 

працює», а потім відбувається поширення сформованого ставлення до щеплень із 

необов’язкових на обов’язкові. Або, можливо, люди з нижчим рівнем освіти просто не 

усвідомлюють переваги вакцинації, адже ніколи про це не дізналися. Під час розробки 

опитування ми також допустили, що фах може виступати контрольною змінною, адже 

природничники, вірогідно, краще розуміють механізм штучного захисту від патогенів 

ніж, наприклад, суспільствознавці, а тому мати більшу довіру до щеплень. Питання 

стосунків релігії та щеплення є дуже складним і заплутаним: Папа Римський офіційно 

закликає вірян вакцинуватися, тоді як мусульмани-традиціоналісти в Афганістані 

вважають це неприпустимим. Тим не менше, можна очікувати, що атеїсти, які мають 

механістичну картину світу, ставляться до щеплення більш позитивно, ніж принаймні 

окремі категорії вірян. Зрештою, оскільки питаннями виховання дітей та 

повсякденними рішеннями в українському суспільстві все ще частіше займаються 

жінки, саме на них лежить тягар прийняття рішень як краще забезпечити здоров’я 

дітей. Як наслідок, жінки ретельніше досліджують ситуацію зі щепленнями (через 

Інтернет чи знайомих), більше читають про вакцинацію і тому  вони з більшою 

вірогідністю можуть натрапити і на інформацію, яка критикує вакцинації. Ба більше, 

існують приклади інших країн, де рух за права жінок з часом еволюціонував у 

вакциноскептичний суспільний рух (див. Conis, 2021). Отож, чи не може стать таким 

опосередкованим чином бути фактором вакциноентузіазму чи вакциноскептицизму? 

Наведений перелік можливих ліній перетину різних демографічних характеристик із 

ставленням до щеплення не є – і не повинен в межах цього дослідження бути – 

вичерпним. Дійсно сутнісним є те, що контрольні змінні так чи інакше стосуються 

освіти, світоглядних поглядів і матеріального стану. 

Всі наші контрольні змінні є категоріальними. На противагу кількісним вимірам, їх не 

можна упорядковано вимірювати і порівнювати – якщо 6 більше 2 втричі, ніщо не 

дозволяє зрозуміти, наскільки науковий ступінь вищий від шкільного атестату, крім 

того що він просто вищий. Для роботи з категоріальними даними t- чи z-тести не 

підходять, а тому ми застосували рекомендований у такому випадку метод: хі-

квадрати. Цей метод дозволяє встановити, чи приналежність до певної категорії 

(напр., рівень освіти) залежить від приналежності до іншої категорії 

(вакциноскептицизм). Сучасні статистичні програми дозволяють не лише визначити 

випадковість (pr), але й силу асоціації (effect size, вимірювану як Cramér’s V) у 

досліджуваній парі. 

Ми застосували метод хі-квадратів, аби протестувати зв’язок між контрольними 

змінними та залежною змінною. Результати виявилися негативними в усіх випадках 

(див. Додаток 3). Співставленні з двома таборами у дебатах про вакцини, такі категорії 

як стать, матеріальний статус, освіта та релігійні погляди мають показник Cramér’s V 

на рівні 0.08, 0.11, 0.12 та 0.21 відповідно. Це означає дуже слабкий, очевидно 

опосередкований іншими факторами й обставинами, зв’язок без достатньої 

пояснювальної сили. Іншими словами, хороша освіта і заможність не обов’язково 
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означають позитивне сприйняття вакцин. Ці висновки підтверджуються ситуацією в 

інших країнах. Так у США, один із найвищих рівнів вакциноскептицизму 

спостерігається в тих адміністративних одиницях Каліфорнії, де мешкає переважно 

забезпечене й освічене населення (McNutt et al, 2015), а в Новій Зеландії оплотом 

вакциноскептицизму є заможний Окленд (Corlett and McClure, 2022). Категорія фаху 

позірно має сильний зв’язок, але ці дані не можна приймати, адже показник 

випадковості суттєво перевищує дозволені межі (pr = 0.55). Отож, оскільки контрольні 

змінні не мають впливу на те, якою є позиція респондентів у дебатах щодо вакцинації, 

це слугує додатковим доказом на користь того, що інтенсивність популістських 

переживань відіграє у цьому виборі  важливішу роль, ніж освіта, релігія чи статки.  

Отож, час сформулювати перший важливий висновок: громадяни, які мають 

відкрито чи латентно негативні налаштування до принципів ліберального 

плюралізму та уявляють політику як сферу споконвічного протистояння 

корумпованих еліт і хорошого народу, тобто популісти за переконаннями, з 

більшою вірогідністю сумніваються у правдивості та справедливості закликів 

вакцинуватися. Особливо варто очікувати спротив вакцинації у випадку, коли до неї 

закликають представники медичного істеблішменту, уособлені на національному рівні 

МОЗ та окремими лікарями, а на міжнародному рівні – ВООЗ. Так само 

контпродуктивними будуть спроби змінити ставлення до вакцин чи то за допомогою 

примусу, (адже це буде інтерпретуватися як хитрощі еліт політичних), чи то через 

масову PR-кампанію із залученням культурних діячів (адже вони будуть вважатися 

представниками культурних еліт).  

Встановивши наявність причинно-наслідкового зв’язку між популізмом і 

вакциноскептицизмом респондентів, ми вирішили виміряти його силу. З цією метою, 

найбільш доцільним виступав біномінальний регресійний аналіз, адже наша залежна 

змінна є категорійною, яка може набувати двох значень (відсутність чи наявність 

вакциноскептичних налаштувань респондента). Хоча проведені тести t-тести 

вказували, що найбільш вдало вірогідність того, що респондент має сумнів у вакцинах, 

передбачали шість шкал нашого опитувальника (POP3, POP6, POP8, PLU3, PLU4 i E4), 

ми почали з класичного кроку: провели аналіз з усіма змінними, аби потім, поступово 

забираючи найменш статистично значимі, зробити модель більш сильною. 

Результат регресивного регресійного аналізу повної моделі виявив низку статистично 

нерелевантних змінних (див. Додаток 4-а), тож покроково видаляючи зайві змінні та 

багаторазово змінюючи складники, ми зрештою отримали модифіковану модель, яка 

найкраще відповідає наявним даним (див. Додаток 4-в). Пост-аналіз моделі (goodness-

of-fit, див. Додаток 4-с) свідчить про її статистичну коректність, адже вона правильно 

прогнозувала 82% усіх випадків, що дозволяє перейти переходити до інтерпретації 

результатів. 

Результати біномінального регресійного аналізу свідчать: якщо при відповіді на тезу 

«мої політичні інтереси краще представлятиме інший громадянин, аніж  

професійний політик» респондент А зазначає «не знаю», а респондент В «радше так» 

(тобто спостерігається зростання на 1 рівень на шкалі популістських переконань), 

вірогідність того, що Респондент В сумнівається в доцільності вакцинації зростають в 

1.16 рази (або приблизно на 16%). Аналогічно, якщо респондент рішучіше відкидає 
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політичні компроміси, вірогідність вакциноскептицизму теж зростає  в 1.16 рази, а 

більш виражене очікування, що політики повинні здійснювати соціокультурну 

репрезентацію народу піднімає цю ж вірогідність в 1.15 рази. Найбільш сильний ефект 

зв’язку популізму та вакциноскептицизму має недовіра до спроможності 

демократичних інститутів ефективно чинити спротив захопленню міноритарними 

групами (+27%). Зрештою, якщо респонденту притаманне чіткіше розуміння, що 

демократія як набір інституційних правил гри передбачає неминучу ротацію влади та 

прогнозовану (принаймні у далекій перспективі) перемогу політичних суперників, це 

зменшує шанси на те, що цей респондент є вакциноскептиком на приблизно на 23%. 

Вказаний приріст має інкрементальний характер: вірогідність того, що Респондент С, 

який «повністю згоден» начебто «політичний компроміс – це зрада ідеалів» водночас 

вагається, чи доцільно вакцинуватися уже втричі більша (+32%), ніж для респондента, 

який не має з цього питання чіткої позиції. 

Загалом, результати регресійного аналізу свідчать, що популізм громадян дозволяє з 

певною долею вірогідності передбачити, якою є їхня позиція у питанні вакцинації, 

тобто причинно-наслідковий зв’язок спостерігається. Водночас, ми повинні зазначити, 

що оскільки показник pseudo R-square для нашої моделі становить лише 6%, це 

означає, що вона описує лише невелику долю усіх тих факторів, які змушують людину 

поставити під сумнів доцільність, прийнятність і ефективність щеплень. На наш 

погляд, відносно низький показник pseudo R-square є не хибою, а чеснотою: люди – це 

дуже складні й непередбачувані актори, а наші погляди є нагромадженням досвіду, 

розрахунків, емотивних ставлень, когнітивних упереджень та впливу нашого оточення. 

Відповідно, люди пристають на вакциноскептичні погляди під впливом дуже 

різноманітних факторів. 

Для ілюстрації відмінностей досвіду наведемо три цитати із глибинних інтерв’ю, котрі 

ми зібрали. Так, одна з респонденток, мати трьох дітей, зазначила:  

 

Цей досвід – досвід турботи про хворобливу дитину, поступового зародження сумнівів 

під впливом доброзичливого лікаря, спілкування у групі однодумців та поступового 

Вперше я почала сумніватися у доцільності вакцинації, коли у мене 

з’явилися діти. Власне, своїй першій дитині я до 3-х років поробила усі 

щеплення, але вона росла дуже хворобливою – постійно нежить, горло[…] 

Потім мені один лікар розказав, що діти повинні перш за все набувати 

природній імунітет – він сильніший і триваліший, і краще захищає[…] Я 

почала цікавитися питанням, читати про це, говорити з іншими 

батьками – тоді ще не було Інтернету  чи Гуглу, тож мені приносили 

книжки на дисках. Отож, моя материнська інтуїція підказала, що вакцини 

мають сумнівну цінність, а потім я почала шукати інформацію з 

видатними науковцями – і мої здогади підтвердилися. Тому другу і третю 

дитину я вже не вакцинувала.  
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посилення переконань внаслідок підтверджувального упередження (confirmation bias) 

– має мало спільного із шляхом іншого респондента, яким рухає етос індивідуального 

вибору та приватної автономії:  

 

І, зрештою, два вищенаведених випадки аж ніяк не схожі на вбудовану в професійну 

самовпевненість, трохи замасковану турботою про слабших, антипатію до вакцин як 

прояв глибинного відторгнення:  

 

Це лише три невеликих ілюстрації, які вносять висновки кількісного аналізу в необхідну 

перспективу: не можна приписувати вакциноскептецизм виключно мірі 

популістичних запитів громадян до політичного процесу. Але, з іншого боку, 

популізм безперечно виступає одним із компонентів світогляду 

вакциноскептиків.  

Ми також здійснили кореляційний аналіз (див. Додаток 5) найбільш важливих 

індикаторів популізму, який виявив додаткові закономірності. Так, респонденти, які 

мають більш рішучі погляди щодо недоцільності інституційного представництва, 

рішуче засуджують політичні компроміси (r=0.232) та плекають інтенсивніший запит на 

соціокультурну репрезентацію народу (r=0.237). А страх перед спроможністю  меншин 

підносити свої міноритарні інтереси у порядку денному зростає поряд із недовірою до 

політичних компромісів (r=0.128). Таке поєднання має сенс: людина, яка вважає, що 

демократія за своїм інституційним дизайном надто незахищена від згубного 

впливу маленьких, але наполегливих груп тиску, очікує, що «правильні», тобто 

народні, політики будуть мати чіткі візуальні маркери своєї пронародної позиції 

– мова, одяг, кулінарні преференції та побутові звички. Візуальна чи вербальна 

Вакцини мені не потрібні, ні. В дитинстві робили, але ніхто не питає, ти 

хочеш не хочеш, ну і дитина в такому віці, що вона не свідома вибирати, 

чи їй це потрібно чи ні. Батьки за неї приймають рішення. І цей вибір, коли 

тобі щось роблять, нав’язують, а ти в свідомому віці з тим не 

погоджуєшся, породжує конфлікт. 

Я все життя пропрацювала в лікарні, віруси, звісно ж, були завжди. Але 

якщо імунітет нормальний і супутніх захворювань немає, не треба 

просто так напружувати імунну систему. Тому я і проти вакцин. Мені 

навіть ой як викрутитися довелося, аби без вакцинації далі спокійно 

працювати. На кого мені пацієнтів лишати? 
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ідентифікація слугує простим і зрозумілим інструментом диференціації кого треба, а 

кого не треба підтримувати, адже з мови та одягу начебто видно, чи ж цей політик є 

частиною народу. А будь-які компроміси, навіть із боку таких відкрито «своїх» політиків, 

такий індивід інтерпретує як сигнал прихованого впливу лиховісних меншин. 

Сукупність таких світоглядних налаштувань у відповідних умовах робить їх носія більш 

чутливим до тез, які підважують доцільність щеплень. 

*** 

У своїй першій частині, оформленій у відповідності до підтверджувального дизайну, 

наше дослідження дозволило підтвердити наявність статистично значимого причинно-

наслідкового зв’язку між інтенсивністю популістичних переконань і 

вакциноскептичними поглядами респондентів. Але як щодо того ширшого кола 

поглядів на політичні процеси, які ми поставили собі за мету розглянути в рамках 

пошукового дизайну?  

Головними критерієм відрізнення (treatment factor), в нашому дослідженні є саме 

вакциноскептицизм респондентів. Утім, немає жодних теоретичних і емпіричних 

підстав вважати, що приналежність індивіда до будь-якого з таборів у питанні 

прийнятності щеплень, є визначальним для його політичних переконань. Якби це було 

б так, загальний аналіз руху вакциноскептиків в Україні (див. попередній розділ) виявив 

би наявність чіткої політичної позиції, кроків із інституціоналізації чи навіть власної 

партії. Інакше кажучи, питання спротиву вакцинам було б важливим фактором не 

соціальної, а політичної мобілізації. Це був би не лише суспільний рух у формі 

протестів і спротиву програмі обов’язкової вакцинації, а й політичний рух із програмою 

нової державної політики зменшення вимог і більшої толерантності до альтернативних 

методів формування імунітету. Цього наразі не спостерігається, адже між поглядом на 

вакцини і політичними преференціями немає каузального зв’язку. 

Це означає, що ми не можемо проводити регресійний аналіз використовуючи 

вакциноскептицизм як незалежну змінну, а ставлення до Євромайдану, європейської 

інтеграції та НАТО як залежні. Будь-які кореляції, які могли б бути зафіксовані, були б 

похідними від справжнього причинно-наслідкового зв’язку між популізмом як 

компонентом політичного світогляду та сприйняттям досвіду і результатів мирної 

революції, переваг і недоліків євроінтеграційних процесів і доцільності оборонного 

союзу. На вірогідність такого причинно-наслідкового зв’язку академічна література 

вказує досить чітко: популісти в країнах Європи з недовірою ставляться до будь-яких 

міжнародних союзів і відкидають наднаціональні органи як надто відірвані від потреб 

населення. Інтерпретація народних протестів і революцій більш складна, але в 

українських реаліях, де ані «Помаранчева революція» 2004 р., ані Євромайдан 2014 р. 

не супроводжувалися значною зміною композиції еліт чи перерозподілом їхніх статків, 

популісти схильні інтерпретувати ці події як інспіровані елітами стратегії міжелітної 

конкуренції. 

Результати лінійної регресії залежності сприйняття Євромайдану, європейської 

інтеграції та НАТО від інтенсивності популістських переконань повністю 

підтверджують це передбачення (див. Додатки 6-а, 6-в і 6-с відповідно). 
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 Так, респонденти із меншою вірогідністю вважатимуть, що Євромайдан мав 

позитивний вплив на стан демократії в Україні, якщо вони (1) виступають за прямий 

народний суверенітет, (2) вважають, що носії політичних повноважень займаються 

балаканиною, замість того, аби вирішувати важливі питання та (3) бояться, що 

меншини легко узурпують політичний вплив за демократії. Ці характеристики чудово 

описують інтерпретацію Євромайдану, притаманну популістам: це була неефективна, 

швидко приручена в інтересах еліт спроба народу вплинути на політичні процеси, яка 

вилилася у нове захоплення влади олігархами, а не справжніми представниками 

народу. 

В оцінці ефективності політики євроінтеграції, яку провадить політичне керівництво, 

респонденти оцінюватимуть її більш прихильно, якщо вони (1) вірять в доцільність 

представницьких інститутів і сумніваються, що їх легко підпорядкувати інтересам 

дрібних груп, (2) сповідують ліберальний ідеал плюралістичної державної політики, (3) 

переконані, що політичні лідери повинні визначати політичний порядок денний. Іншими 

словами, європейську інтеграцію схвально оцінюють плюралісти та елітисти, тоді як 

популісти ставляться до неї – як уособлення ліберального елітизму – насторожено. 

Зрештою щодо НАТО (нагадаємо, що всі дані збиралися до 24 лютого 2022 р.) 

уявлення також досить чіткі: респонденти, які очікують активного політичного 

лідерства і підтримують ліберальні демократичні ідеали, ставляться до ідеї зближення 

України з Альянсом прихильніше, ніж популісти. Цікавою знахідкою є те, що вища 

інтенсивність на моральній інтерпретації політики (РОР5) позитивно корелює з 

прагненням тіснішої співпраці із НАТО. Цей контраверсійний, на перший погляд, 

результат, може мати своєрідну інтерпретацію: для прихильних до НАТО 

респондентів, розуміння політики як протистояння добра і зла означало рішучий захист 

ліберальних  ідеалів,  із яким асоціюється НАТО. 

Отож у сукупності, ми бачимо статистичні підтвердження що популісти схильні мати 

більш цинічну інтерпретацію досвіду Євромайдану, більш критично оцінювати 

євроінтеграційний курс і відкидати НАТО як необхідний компонент міжнародної 

безпеки України. Такі результати, втім, не варто ані транспонувати на всіх носіїв 

вакциноскептичних переконань, ані інтерпретувати в абсолютних термінах. Коли ми 

побудували графік рівня підтримки Євромайдану, євроінтеграції та НАТО, розбивши 

відповіді на дві категорії залежно від того, чи є респондент вакциноентузіастом чи 

вакциноскептиком, результати виявилися досить промовистими: обидві категорії 

позитивно ставляться до всіх трьох процесів, хоча і з різною мірою інтенсивності. 

Очевидно, в дію знов вступає специфіка нашої вибірки: представники освічених 

середніх класів загалом прагнуть подальшої модернізації України незалежно від того, 

чи сумніваються вони у вакцинах чи ні. 
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Про те, що наведені дані несуть у собі викривлення вибірки, свідчать і результати 

наших глибинних інтерв’ю, які ми цілеспрямовано збирали з представниками різних 

соціальних класів. У цих інтерв’ю ми бачимо множину можливих ставлень. Так, 

стосовно Євромайдану один респондент заявив, що «він приніс не демократію, а 

суспільний розкол і рівень життя ніяк не покращив, адже до Майдану можна було гітари 

купляти, а тепер і струни не виходить», тоді як інший зазначив, що «на демократію всі 

ці речі гарно вплинули, ми реально єдина вільна країна в регіоні», а третій 

поскаржився, що «політичних утисків стало більше». Щодо євроінтеграції думки також 

різняться. Є відверто негативні: «погано, що вона не для всіх, лише для тих, хто 

крутитися й вершки збирати може» або «нікому ми не треба, адже європейці тільки 

чекають, щоб ми полуницю в Польщі та Фінляндії збирали». Є критична позиція: «це 

добре, але на половину добре, бо тут зраділи, а там ж, ну нам вони нав’язують якісь 

зобов’язання та по мігрантам. Ну нам це потрібно? Є  стримано позитивні: «могла б 

йти швидше, але це складна політика, тому я розумію, що треба рухатися поступово» 

та навіть дуже схвальні: «всі мої студенти чи майже всі мають друзів в Європі, а багато 

хто бере участь в усіляких освітніх проектах там. Це класно, і це реальна 

євроінтеграція». Аналогічно різні реакції викликає і співпраця із НАТО, знов таки від 

заперечення, «категорично не підтримую, але тут треба референдум, щоб людей 

розпитати» то вимушеної згоди «дожили, раніше не підтримувала, а тепер підтримую» 

і навіть ентузіазму: «повністю підтримую інтеграцію з НАТО, думаю, це допоможе і 

реформи провести, і армію нормальну збудувати». 

На жаль, невелика кількість зібраних інтерв’ю не дозволяє робити систематичні 

висновки, але огляд наявних свідчень дозволяє припустити, що не 
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вакциноскептицизм, а більш яскраво виражені популістичні сподівання (у мові, 

оцінці поточної політики, запитах до політичного процесу та прославляння 

народу) відповідає за більш рішуче відкидання чи принаймні обережніше 

ставлення до Євромайдану, євроінтеграції та НАТО. 

Про це свідчить і систематичний аналіз даних, отриманих з опитувальника. Так,  

результати z-тестів (Додаток 7) вказують, що вакциноскептики систематично і зі 

статистично значимим показником оцінюють досвід Євромайдану, євроінтеграції та 

НАТО негативніше. Іншими словами, у випадку, якщо в аудиторії присутні 100 

вакциноскептиків і 100 вакциноентузіастів, серед представників першої групи з 

великою вірогідністю буде більше людей, які з недовірою ставляться до Брюсселя чи 

сумніваються у доцільності поглиблення співпраці з НАТО. Утім, і на цьому треба ще 

раз наголосити, мова йде про кореляцію, а не причинно-наслідковий зв’язок – і ця 

кореляція за нашими підрахунками не є значною (прибл. r=0.3). Це означає, що 

вакциноскептицизм є частково наслідком популізму, а правильна інтерпретація наших 

знахідок така: не кожен вакциноскептик є популістом і не кожен популіст є 

вакциноскептиком, але оскільки в сучасних умовах популісти є євро скептиками, 

вірогідність того, що вакциноскептик-популіст є водночас євро скептиком, зростає.  

Додатковими свідченнями на користь цієї інтерпретації виступають як аналіз даних 

соціальних мереж. Так, в Facebook і Telegram ми бачимо множинність поглядів на 

анкерні питання: хоча учасники обговорюють міжнародний вплив, вони не часто прямо 

згадують  політику європейської чи євроатлантичної інтеграції. Люди в чатах не лише 

не мають когерентної позиції в цьому питанні, а й не намагаються її викристалізувати, 

адже не вдаються до обговорення цієї теми. Така відсутність віддзеркалюється й 

нечітким ставленням до Росії. Безперечно, учасники каналів часто пересилають 

повідомлення зі сторінок російських вакциноскептиків (наприклад, «QAnon Россия»), 

але це не означає прихильності до РФ. Вакциноскептики також не підтримують жодні 

політичні сили та часто критикують чинну владу. У цілому учасники чатів не вдаються 

до дебатів, а адміністратори просять дотримуватись теми вакцинації. Самі учасники 

часто інтерпретують дебати як наслідок діяльності провокаторів або ботів, які нібито 

присутні у дискусії для сіяння розбрату. Також причиною може бути усвідомлене 

уникнення тем, які супроводжуються дискусіями. Мало не єдиною відносно однаковою 

для всіх учасників чатів є негативна інтерпретація досвіду Євромайдану. Втім, це не є 

свідченням про-російської позиції. Радше, під впливом сили своїх популістських 

переконань, багато хто розуміє Євромайдан як народний виступ, який використали 

політики у своїх персональних цілях. Отож, популізм є двигуном недовіри та зневіри. 

 

6. Висновки та рекомендації 

Головний висновок нашої роботи досить чіткий: множина різнопланових даних та їх 

вивчення завдяки комбінації наукових методів як то статистичний аналіз, дослідження 

контенту медіа та усні свідчення представників вакциноскептичних спільнот вказують 

на те, що інтенсивність популістичних переконань індивіда є одним з факторів 

його схильності не довіряти і навіть противитися вакцинації. Натомість інші 
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фактори на кшталт рівня освіти чи матеріального стану, на схильність до 

вакциноскептицизму не впливають. Водночас, окрім схильності до популізму, 

вакциноскептикам не притаманні інші спільні риси політичного незадоволення 

– як то несприйняття євроінтеграції чи проект незалежної української державності. 

Іншими словами, рух вакциноскептицизму в Україні не є політизованим і радше 

лишається окремішнім проявом колективної недовіри до політичних еліт, меншин і 

транснаціональних акторів, ніж політично організованою формою захисту чітко 

окреслених інтересів. Саме тому в одному чаті вакциноскептиків може бути і 

дописувач, який виступає проти членства у НАТО та заперечує російську агресію, і 

учасниця, котра проявляє ентузіазм у питаннях інтеграції із Заходом і сповідує 

антиросійські погляди. Схожим чином, на мітинг вакциноскептиків може прийти і 

язичник, що голосує за націоналістичні партії, і прихожанин православної церкви, що 

голосує за проросійську ОПЗЖ. Вакциноскептичні організації не конкретизують своїх 

позицій у політичних питаннях, натомість залучаючи широку аудиторію, об’єднану 

негативним ставленням до вакцинації. Показово, що у багатьох випадках, популізм 

навіть передував вакциноскептичному порядку денному в діяльності багатьох 

організацій. Так, «Багнет нації» у 2019 р. заявляла, що газ є власністю народу, 

боролася з високими комунальними тарифами. Сергій Мікітен обговорював у своїх 

відео проблему відсутності у населення реального права вибору представників до 

органів влади та звинувачував політичні сили у тому, що «вони всі співучасники і 

однодумці, вони по суті дурять всіх нас, дурять весь народ». Остап Стахів у 2018 р. 

очолив організацію «Ідея нації», охарактеризувавши її як «українську національну 

силу, яка не відносить себе ні до правих, ні до лівих, ні до центристів. Ми 

представляємо цілу українську націю, як єдиний цілий український народ». 

Загальний механізм функціонування зв’язку «популізм – вакциноскептицизм» такий: 

люди, які переконані, що за демократичного режиму окремі егоїстичні меншини, 

наприклад фармацевтичні корпорації чи антинаталісти, можуть легко проштовхнути 

вигідні собі, але протилежні потребам народу рішення, вважають, що цим хитрощам і 

закулісним ігрищам треба протистояти двома шляхами: через пошук справжніх 

народних трибунів, які своїми діями будуть рішуче представляти народ, і через 

відвертий і прихований саботаж політик, які лиховісні групи інтересів просувають у 

злочинній співпраці з національним урядом. У такій формі вакциноскептицизм є 

сучасним проявом того, що антрополог Дж. Скот називає «зброєю слабких» (Scott, 

1985), тобто непомітний повсякденний спротив політично і соціально слабких гравців 

нормам і правилам, нав’язаними домінантними акторами. Прикладами цього може 

бути саботаж, затягування часу виконання завдання, потаємне розкрадання статків 

гнобителя чи приховане висміювання. Зброя слабких не лише дозволяє тимчасово 

послабити владу домінантного гравця над підлеглими, але й повертає цим підлеглим 

почуття власної гідності та агентності (Scott, 1985: 137). 

Таке прочитання внутрішньої логіки вакциноскептицизму чудово пояснює, чому ці 

переконання не залежать від культурних, матеріальних чи й освітніх факторів: в 

умовах, коли медичний істеблішмент безапеляційно і досить авторитарно нав’язує 

щеплення як головний спосіб забезпечення публічного здоров’я, заможні й освічені 

люди так само можуть відчути себе пригнобленими і знеособленими. Якщо при цьому 

людині – внаслідок множини інших причин – притаманні популістичні політичні 
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переконання, загальним наслідком буде рішуче відкидання вакцинації як форми 

контролю еліт і меншин над народом. Як зазначив в одному з глибинних інтерв’ю наш 

респондент, «мене не влаштовує ставлення до нас працівників медичної сфери, в 

плані інформування. Вони повинні нам, батьки наших дітей, дорослим людям, все від 

а до я пояснити – про  можливі наслідки, аби ми були до всього готові». В цих словах 

проявляється не так обскурантизм, у якому вакциноентузіасти часто звинувачують 

вакциноскептиків, як вимога поінформованої згоди, яка є втіленням автономного 

індивіда доби Модерну. Не менш показово, інша респондентка визнала об’єкт власної 

недовіри: «я не вакциную дітей уже сім років. Коли в нас народився перший синочок, 

я довго думала і визначною стала моя велика недовіра до держави, до якості вакцин, 

до безвідповідальності перед вакцинацією: у нашій державі ніхто ні за що не 

відповідає». 

*** 

З огляду на наші висновки, ми вважаємо за доцільне запропонувати наступні 

рекомендації: 

1. Органи державної влади повинні диверсифікувати засоби із 

інформування населення про переваги вакцинації. Це стосується як форми, 

так і змісту подачі матеріалу. Донесення повідомлень повинні робити не за 

допомогою плакатів у поліклініці, на яких лікарі у білих халатах повідомляють, 

що «відповідно до статистики, вакцини забезпечують найкращий захист від 

інфекційних хвороб» (втілення холодного технократизму, яке конфліктуватиме 

зі світоглядом схильних до популізму осіб). Натомість, варто використовувати 

більш буденні форми, напр. свідчення матері, яка щиро описує всі свої сумніви 

і переживання, але зрештою таки обирає вакцинацію.  

2. Суспільні рухи та недержавні організації, котрі займаються просуванням 

вакцинації, повинні більш тісно співпрацювати з людьми на місцях. 

Необхідно частіше зустрічатися з членами спільнот вакциноскептиків, вступати 

із ними в дружнє обговорення, аби сигналізувати: «ми не нав’язуємо вам свою 

позицію і не заперечуємо ваших прав як індивіда». Через поступову взаємодію 

можна буде зруйнувати враження про себе, як частину ворожої коаліції, та 

переконати окремих людей в доцільності вакцинації. 

3. Кожному громадянину і кожній громадянці України варто перестати 

абсолютизувати свою позицію в дебатах щодо вакцинації та таврувати 

опонента за моральну та інтелектуальну неспроможність. Як результати 

цього дослідження, так і досвід нашого приватного спілкування із 

вакциноскептиками свідчить: з якого боку цієї барикади ми б не знаходилися, 

лінія поділу набагато менш чітка, ніж ті спільні риси, які ми маємо, – прагнення 

стабільної і заможної України, де б індивіди мали право на повноцінну 

самореалізацію, а спільноти отримали можливість для активного і плідного 

колективного життя. Для більшості з нас, це означає демократичний режим із 

повагою до соціальних і політичних прав громадян незалежно від того, чи ми 

щепимося чи ні. Відтак, варто зупинитися і не поширювати лінію соціального 

розколу, яким питання вакцинації може стати. 
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Додатки 

1-а. Two-sample t test with equal variances: статистично значимі 

 

POP1 POP2 

  

  

POP3 POP4 

 
 

  

POP5 POP6 

  

  

POP7 POP8 

  

  

 Pr(T < t) = 0.0001         Pr(|T| > |t|) = 0.0001          Pr(T > t) = 0.9999

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1001

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -3.8222

                                                                              

    diff             -.4644132    .1215047               -.7028464     -.22598

                                                                              

combined     1,003    2.880359    .0392673    1.243604    2.803303    2.957415

                                                                              

В-скепти       117    3.290598    .1177322    1.273468    3.057415    3.523782

В-прихил       886    2.826185    .0413275    1.230145    2.745074    2.907297

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.0008         Pr(|T| > |t|) = 0.0015          Pr(T > t) = 0.9992

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      999

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -3.1782

                                                                              

    diff             -.4265963    .1342269               -.6899954   -.1631972

                                                                              

combined     1,001    3.255744    .0433204    1.370595    3.170735    3.340753

                                                                              

В-скепти       117    3.632479    .1259203    1.362036    3.383078     3.88188

В-прихил       884    3.205882    .0459002     1.36471    3.115796    3.295969

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1000

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -5.1127

                                                                              

    diff             -.5610259    .1097314               -.7763562   -.3456957

                                                                              

combined     1,002    1.883234    .0355464    1.125199     1.81348    1.952987

                                                                              

В-скепти       116     2.37931    .1316799    1.418236    2.118478    2.640143

В-прихил       886    1.818284    .0357786    1.064976    1.748064    1.888505

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1001

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -4.2436

                                                                              

    diff             -.4519785    .1065085                -.660984   -.2429731

                                                                              

combined     1,003    3.771685    .0344785    1.091939    3.704027    3.839343

                                                                              

В-скепти       117     4.17094    .0894449    .9674941    3.993783    4.348097

В-прихил       886    3.718962    .0368545    1.097002    3.646629    3.791294

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.0006         Pr(|T| > |t|) = 0.0012          Pr(T > t) = 0.9994

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      997

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -3.2594

                                                                              

    diff             -.4051529    .1243039               -.6490802   -.1612256

                                                                              

combined       999    1.891892    .0400141    1.264723    1.813371    1.970413

                                                                              

В-скепти       116        2.25    .1340607    1.443878    1.984452    2.515548

В-прихил       883    1.844847    .0414759    1.232471    1.763444     1.92625

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1001

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -5.5542

                                                                              

    diff             -.6849376    .1233189               -.9269308   -.4429443

                                                                              

combined     1,003    2.377866     .040171    1.272223    2.299037    2.456695

                                                                              

В-скепти       117    2.982906    .1318568     1.42625    2.721747    3.244065

В-прихил       886    2.297968    .0412983    1.229274    2.216914    2.379022

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.0003         Pr(|T| > |t|) = 0.0005          Pr(T > t) = 0.9997

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      999

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -3.4918

                                                                              

    diff             -.3220211     .092222               -.5029922   -.1410501

                                                                              

combined     1,001    4.048951    .0297945    .9426566    3.990484    4.107418

                                                                              

В-скепти       117    4.333333    .0823326    .8905636    4.170263    4.496403

В-прихил       884    4.011312    .0317303    .9434082    3.949037    4.073588

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      997

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -5.3075

                                                                              

    diff              -.686386    .1293242               -.9401649   -.4326071

                                                                              

combined       999    2.149149    .0418333    1.322223    2.067058     2.23124

                                                                              

В-скепти       115    2.756522    .1310588    1.405449    2.496895    3.016148

В-прихил       884    2.070136    .0434206    1.290988    1.984916    2.155355

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
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PLU3 PLU4 

  

  

E4 

 

 

 

1-в. Two-sample t test with equal variances: статистично не значимі 

 

PLU1 PLU2 

  

  

E2 E3 

 
 

 

 

 Pr(T < t) = 0.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 1.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      999

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -5.7232

                                                                              

    diff             -.7461036    .1303653               -1.001925   -.4902823

                                                                              

combined     1,001     2.58042    .0425437    1.346022    2.496934    2.663905

                                                                              

В-скепти       117    3.239316    .1305465    1.412076    2.980753     3.49788

В-прихил       884    2.493213     .044171      1.3133     2.40652    2.579905

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      999

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =   5.0749

                                                                              

    diff              .4005782    .0789334                .2456839    .5554724

                                                                              

combined     1,001    4.567433    .0256718    .8122181    4.517056    4.617809

                                                                              

В-скепти       117    4.213675    .0992375    1.073418    4.017123    4.410228

В-прихил       884    4.614253    .0255475    .7595824    4.564112    4.664394

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      999

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =   4.0888

                                                                              

    diff              .5027652    .1229611                .2614736    .7440568

                                                                              

combined     1,001    3.375624    .0398143    1.259669    3.297495    3.453754

                                                                              

В-скепти       117    2.931624     .123634    1.337306    2.686751    3.176497

В-прихил       884    3.434389    .0416364    1.237941    3.352671    3.516107

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.5855         Pr(|T| > |t|) = 0.8290          Pr(T > t) = 0.4145

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1001

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =   0.2161

                                                                              

    diff              .0188111    .0870599               -.1520296    .1896519

                                                                              

combined     1,003     4.34995    .0279332    .8846481    4.295136    4.404764

                                                                              

В-скепти       117    4.333333    .0875376    .9468642    4.159954    4.506713

В-прихил       886    4.352144    .0294515    .8766467    4.294341    4.409947

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.7216         Pr(|T| > |t|) = 0.5569          Pr(T > t) = 0.2784

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      997

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =   0.5877

                                                                              

    diff              .0327054    .0556476               -.0764945    .1419053

                                                                              

combined       999     4.72973    .0178882    .5653904    4.694627    4.764832

                                                                              

В-скепти       117    4.700855    .0645383     .698088    4.573029    4.828681

В-прихил       882     4.73356    .0183759    .5457364    4.697494    4.769626

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances

 Pr(T < t) = 0.1642         Pr(|T| > |t|) = 0.3284          Pr(T > t) = 0.8358

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      996

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -0.9779

                                                                              

    diff              -.084238    .0861449               -.2532844    .0848084

                                                                              

combined       998    4.558116    .0277122     .875459    4.503735    4.612497

                                                                              

В-скепти       117    4.632479    .0763891    .8262743     4.48118    4.783777

В-прихил       881    4.548241    .0297072    .8817595    4.489935    4.606546

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

 Pr(T < t) = 0.2813         Pr(|T| > |t|) = 0.5625          Pr(T > t) = 0.7187

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =     1000

    diff = mean(В-прихил) - mean(В-скепти)                        t =  -0.5793

                                                                              

    diff             -.0563233     .097224               -.2471098    .1344631

                                                                              

combined     1,002    4.129741    .0312123    .9880069    4.068491     4.19099

                                                                              

В-скепти       117    4.179487     .092143    .9966788    3.996986    4.361988

В-прихил       885    4.123164    .0331855    .9872348    4.058032    4.188295

                                                                              

   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]

                                                                              

Two-sample t test with equal variances
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2-a. Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test 

 

POP1 POP2 

 

 

  

POP3 POP4 

  

   

POP5 POP6 

 
 

  

  

    Prob > |z| =   0.0002

             z =  -3.751

Ho: POP1_n(VACC_n==В-прихильники) = POP1_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    7566987.79

                               

adjustment for ties   -1.11e+06

unadjusted variance  8673054.00

    combined       1003      503506      503506

                                               

     В-скеп�        117       69051       58734

     В-прих�        886      434455      444772

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0008

             z =  -3.342

Ho: POP2_n(VACC_n==В-прихильники) = POP2_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    8108540.08

                               

adjustment for ties  -527697.92

unadjusted variance  8636238.00

    combined       1001      501501      501501

                                               

     В-скеп�        117       68134       58617

     В-прих�        884      433367      442884

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0001

             z =  -3.809

Ho: POP3_n(VACC_n==В-прихильники) = POP3_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    7267260.48

                               

adjustment for ties   -1.32e+06

unadjusted variance  8590360.67

    combined       1002      502503      502503

                                               

     В-скеп�        116       68442       58174

     В-прих�        886      434061      444329

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0000

             z =  -4.729

Ho: POP4_n(VACC_n==В-прихильники) = POP4_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    7307512.36

                               

adjustment for ties   -1.37e+06

unadjusted variance  8673054.00

    combined       1003      503506      503506

                                               

     В-скеп�        117     71516.5       58734

     В-прих�        886    431989.5      444772

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0038

             z =  -2.896

Ho: POP5_n(VACC_n==В-прихильники) = POP5_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    6703859.50

                               

adjustment for ties   -1.83e+06

unadjusted variance  8535666.67

    combined        999      499500      499500

                                               

     В-скеп�        116     65498.5       58000

     В-прих�        883    434001.5      441500

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0000

             z =  -4.870

Ho: POP6_n(VACC_n==В-прихильники) = POP6_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    7857380.14

                               

adjustment for ties  -815673.86

unadjusted variance  8673054.00

    combined       1003      503506      503506

                                               

     В-скеп�        117     72385.5       58734

     В-прих�        886    431120.5      444772

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected
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POP7 POP8 

  

  

PLU3 PLU4 

  

  

E4 

 

  

    Prob > |z| =   0.0000

             z =  -4.433

Ho: POP7_n(VACC_n==В-прихильники) = POP7_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    6983554.76

                               

adjustment for ties   -1.65e+06

unadjusted variance  8636238.00

    combined       1001      501501      501501

                                               

     В-скеп�        117       70333       58617

     В-прих�        884      431168      442884

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0000

             z =  -5.150

Ho: POP8_n(VACC_n==В-прихильники) = POP8_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    7473406.27

                               

adjustment for ties  -998260.40

unadjusted variance  8471666.67

    combined        999      499500      499500

                                               

     В-скеп�        115       71579       57500

     В-прих�        884      427921      442000

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0000

             z =  -5.376

Ho: PLU3_n(VACC_n==В-прихильники) = PLU3_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    8013718.66

                               

adjustment for ties  -622519.34

unadjusted variance  8636238.00

    combined       1001      501501      501501

                                               

     В-скеп�        117       73836       58617

     В-прих�        884      427665      442884

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0000

             z =   4.458

Ho: PLU4_n(VACC_n==В-прихильники) = PLU4_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    5567647.13

                               

adjustment for ties   -3.07e+06

unadjusted variance  8636238.00

    combined       1001      501501      501501

                                               

     В-скеп�        117     48098.5       58617

     В-прих�        884    453402.5      442884

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0000

             z =   4.090

Ho: E4_n(VACC_n==В-прихильники) = E4_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    7707708.74

                               

adjustment for ties  -928529.26

unadjusted variance  8636238.00

    combined       1001      501501      501501

                                               

     В-скеп�        117       47263       58617

     В-прих�        884      454238      442884

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected
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2-b. Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test: 

статистично незначимі змінні 

 

PLU1 PLU2 

  

  

E2 E3 

 
 

  

    Prob > |z| =   0.9126

             z =  -0.110

Ho: PLU2_n(VACC_n==В-прихильники) = PLU2_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    4586319.68

                               

adjustment for ties   -4.01e+06

unadjusted variance  8599500.00

    combined        999      499500      499500

                                               

     В-скеп�        117       58735       58500

     В-прих�        882      440765      441000

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.1885

             z =  -1.315

Ho: E2_n(VACC_n==В-прихильники) = E2_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    5260953.87

                               

adjustment for ties   -3.32e+06

unadjusted variance  8581160.25

    combined        998      498501      498501

                                               

     В-скеп�        117       61458     58441.5

     В-прих�        881      437043    440059.5

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.3489

             z =  -0.937

Ho: E3_n(VACC_n==В-прихильники) = E3_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    7278998.19

                               

adjustment for ties   -1.38e+06

unadjusted variance  8654636.25

    combined       1002      502503      502503

                                               

     В-скеп�        117     61202.5     58675.5

     В-прих�        885    441300.5    443827.5

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected



 

54 

3. Chi-square test 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

               Cramér's V =   0.0563

          Pearson chi2(4) =   3.0358   Pr = 0.552

                            140.0      125.0       62.0      211.0      419.0       957.0 

                Total         140        125         62        211        419         957 

                                                                                         

                             15.4       13.7        6.8       23.2       46.0       105.0 

           В-скептики          11         18          6         24         46         105 

                                                                                         

                            124.6      111.3       55.2      187.8      373.0       852.0 

    В-прихильники             129        107         56        187        373         852 

                                                                                         

               VACNUM   Природнич  Інженерія  Програмув  Суспільст  Гуманітар       Total

                                                 Фах

                      

  expected frequency  

      frequency       

                      

  Key                 

                      

               Cramér's V =   0.1267

          Pearson chi2(3) =  16.0813   Pr = 0.001

                             30.0       82.0      798.0       92.0     1,002.0 

                Total          30         82        798         92       1,002 

                                                                              

                              3.5        9.6       93.2       10.7       117.0 

           В-скептики           9         15         87          6         117 

                                                                              

                             26.5       72.4      704.8       81.3       885.0 

    В-прихильники              21         67        711         86         885 

                                                                              

               VACNUM   Маю шкіль  Навчаюся   Маю дипло  Маю науко       Total

                                          Освіта

                      

  expected frequency  

      frequency       

                      

  Key                 

                      

               Cramér's V =   0.0882

          Pearson chi2(3) =   7.7908   Pr = 0.051

                            315.0      684.0        1.0        1.0     1,001.0 

                Total         315        684          1          1       1,001 

                                                                              

                             36.5       79.3        0.1        0.1       116.0 

           В-скептики          37         78          0          1         116 

                                                                              

                            278.5      604.7        0.9        0.9       885.0 

    В-прихильники             278        606          1          0         885 

                                                                              

               VACNUM     Чоловік      Жінка   Не скажу   Не скажу       Total

                                           Cтать

                      

  expected frequency  

      frequency       

                      

  Key                 

                      

               Cramér's V =   0.2133

          Pearson chi2(4) =  45.5835   Pr = 0.000

                            346.0      487.0        2.0        1.0      166.0     1,002.0 

                Total         346        487          2          1        166       1,002 

                                                                                         

                             40.4       56.9        0.2        0.1       19.4       117.0 

           В-скептики          13         65          1          0         38         117 

                                                                                         

                            305.6      430.1        1.8        0.9      146.6       885.0 

    В-прихильники             333        422          1          1        128         885 

                                                                                         

               VACNUM      Атеїзм  Християнс      Іслам     Юдаїзм  Інша релі       Total

                                          Релігійні погляди

                      

  expected frequency  

      frequency       

                      

  Key                 

                      

               Cramér's V =   0.1134

          Pearson chi2(3) =  12.8912   Pr = 0.005

                              8.0       61.0      522.0      411.0     1,002.0 

                Total           8         61        522        411       1,002 

                                                                              

                              0.9        7.1       61.0       48.0       117.0 

           В-скептики           1         15         64         37         117 

                                                                              

                              7.1       53.9      461.0      363.0       885.0 

    В-прихильники               7         46        458        374         885 

                                                                              

               VACNUM   Недостатн    Базовий   Достаній  Забезпече       Total

                                    Матеріальний статус

                      

  expected frequency  

      frequency       

                      

  Key                 
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4. Binominal logistic regression 

 

а. Повна модель 

 

 

в. Модифікована модель 

 

 

 

 

                                                                              

       _cons    -2.244985   1.005105    -2.23   0.026    -4.214955   -.2750156

        E4_n    -.1069208   .0724123    -1.48   0.140    -.2488462    .0350046

        E3_n     -.067415   .0969715    -0.70   0.487    -.2574757    .1226456

        E2_n     .0992576   .1098577     0.90   0.366    -.1160596    .3145748

        E1_n     -.007429   .0727441    -0.10   0.919    -.1500049    .1351469

      PLU4_n    -.2662003   .0993948    -2.68   0.007    -.4610105     -.07139

      PLU3_n     .2706552   .0657063     4.12   0.000     .1418732    .3994372

      PLU2_n    -.0796765   .1607614    -0.50   0.620    -.3947631      .23541

      PLU1_n    -.0236217   .1068323    -0.22   0.825    -.2330091    .1857658

      POP8_n     .1087429   .0677444     1.61   0.108    -.0240336    .2415194

      POP7_n     .1848217   .1144294     1.62   0.106    -.0394557    .4090991

      POP6_n     .1190724   .0758331     1.57   0.116    -.0295577    .2677025

      POP5_n     .0521135    .071504     0.73   0.466    -.0880318    .1922588

      POP4_n    -.0365226   .0959545    -0.38   0.703    -.2245899    .1515448

      POP3_n      .121749   .0776162     1.57   0.117     -.030376    .2738739

      POP2_n     .0104744   .0708272     0.15   0.882    -.1283443    .1492931

      POP1_n     .1000634   .0773688     1.29   0.196    -.0515767    .2517034

                                                                              

     VACSCEP        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -424.22264                     Pseudo R2         =     0.0774

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(16)       =      71.23

Logistic regression                             Number of obs     =        980

                                                                              

       _cons     .1142685   .0595796    -4.16   0.000     .0411254    .3174994

      PLU4_n     .7786907   .0725223    -2.69   0.007     .6487681    .9346318

      PLU3_n     1.314245   .0845353     4.25   0.000     1.158577    1.490828

      POP8_n     1.150264   .0746725     2.16   0.031     1.012837    1.306338

      POP6_n     1.161837   .0800734     2.18   0.030     1.015034    1.329871

      POP3_n     1.165254   .0856598     2.08   0.037     1.008898    1.345841

                                                                              

     VACSCEP   Odds Ratio   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -434.85559                     Pseudo R2         =     0.0634

                                                Prob > chi2       =     0.0000

                                                LR chi2(5)        =      58.89

Logistic regression                             Number of obs     =        995
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с. Оцінка модифікованої моделі 

 

 

5. Кореляційний аналіз 

 

 

 

 

  

                                                  

Correctly classified                        82.88%

                                                  

False - rate for classified -   Pr( D| -)   17.16%

False + rate for classified +   Pr(~D| +)   12.50%

False - rate for true D         Pr( -| D)   96.02%

False + rate for true ~D        Pr( +|~D)    0.12%

                                                  

Negative predictive value       Pr(~D| -)   82.84%

Positive predictive value       Pr( D| +)   87.50%

Specificity                     Pr( -|~D)   99.88%

Sensitivity                     Pr( +| D)    3.98%

                                                  

True D defined as VACSCEP != 0

Classified + if predicted Pr(D) >= .5

   Total           176           817           993

                                                  

     -             169           816           985

     +               7             1             8

                                                  

Classified           D            ~D         Total

                       True         

Logistic model for VACSCEP

      PLU4_n    -0.0835  -0.1320  -0.0989  -0.0397   1.0000

      PLU3_n     0.0820   0.1258   0.1054   1.0000

      POP8_n     0.2374   0.2348   1.0000

      POP6_n     0.2321   1.0000

      POP3_n     1.0000

                                                           

                 POP3_n   POP6_n   POP8_n   PLU3_n   PLU4_n
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6. Linear logistic regression 

 

а. Залежність ставлення до Євромайдану від інтенсивності популістських 

переконань (показано лише статистично значимі змінні): 

 

 

в. Залежність ставлення до європейської інтеграції від інтенсивності 

популістських переконань (показано лише статистично значимі змінні): 

 

 

с. Залежність ставлення до НАТО від інтенсивності популістських переконань 

(показано лише статистично значимі змінні): 

 

                                                                              

       _cons     3.774375   .2460392    15.34   0.000     3.291553    4.257197

        E2_n     .0850709    .033867     2.51   0.012      .018611    .1515308

      PLU4_n     .2630173   .0361047     7.28   0.000     .1921663    .3338684

      PLU3_n    -.0737348   .0217652    -3.39   0.001    -.1164463   -.0310232

      POP4_n    -.0671912   .0277171    -2.42   0.016    -.1215826   -.0127999

      POP3_n    -.1011641   .0270327    -3.74   0.000    -.1542124   -.0481158

      POP1_n    -.0647583   .0241987    -2.68   0.008    -.1122453   -.0172714

                                                                              

    MAIDAN_n        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    925.927346       990  .935280148   Root MSE        =    .91205

                                                   Adj R-squared   =    0.1106

    Residual    818.524394       984  .831833734   R-squared       =    0.1160

       Model    107.402952         6   17.900492   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(6, 984)       =     21.52

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       991

                                                                              

       _cons     2.757046   .3194689     8.63   0.000     2.130126    3.383966

        E2_n     .0766785   .0332635     2.31   0.021     .0114029    .1419542

        E1_n     .0868517   .0230371     3.77   0.000     .0416441    .1320593

      PLU4_n     .2118647   .0365396     5.80   0.000     .1401601    .2835693

      PLU3_n    -.0944038   .0215988    -4.37   0.000     -.136789   -.0520186

      PLU2_n     .1169246   .0533193     2.19   0.029     .0122918    .2215575

      POP3_n    -.1120168   .0261148    -4.29   0.000     -.163264   -.0607695

                                                                              

INTEGRATIO~n        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    904.370071       988  .915354323   Root MSE        =    .90578

                                                   Adj R-squared   =    0.1037

    Residual    805.661694       982  .820429424   R-squared       =    0.1091

       Model    98.7083763         6  16.4513961   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(6, 982)       =     20.05

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =       989

                                                                              

       _cons     3.715575   .2192498    16.95   0.000     3.285327    4.145823

        E1_n     .0756121   .0244371     3.09   0.002     .0276575    .1235666

      PLU4_n     .1727052   .0382487     4.52   0.000     .0976473    .2477631

      PLU3_n    -.0574151   .0230287    -2.49   0.013    -.1026059   -.0122244

      POP5_n     .0548244   .0246824     2.22   0.027     .0063885    .1032603

      POP3_n    -.1493001   .0279747    -5.34   0.000    -.2041967   -.0944035

                                                                              

      NATO_n        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
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7. Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test: ставлення до 

Євромайдану, європейської інтеграції та НАТО 

 

 

 

 

 

 

  

    Prob > |z| =   0.0000

             z =   9.253

Ho: MAIDAN_n(VACC_n==В-прихильники) = MAIDAN_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    5083266.51

                               

adjustment for ties   -3.53e+06

unadjusted variance  8617859.25

    combined       1000      500500      500500

                                               

     В-скеп�        117       37696     58558.5

     В-прих�        883      462804    441941.5

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0000

             z =  10.744

Ho: INTEGR~n(VACC_n==В-прихильники) = INTEGR~n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    5916006.74

                               

adjustment for ties   -2.74e+06

unadjusted variance  8654636.25

    combined       1002      502503      502503

                                               

     В-скеп�        117       32542     58675.5

     В-прих�        885      469961    443827.5

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected

    Prob > |z| =   0.0000

             z =   8.945

Ho: NATO_n(VACC_n==В-прихильники) = NATO_n(VACC_n==В-скептики)

adjusted variance    6027879.36

                               

adjustment for ties   -2.63e+06

unadjusted variance  8654636.25

    combined       1002      502503      502503

                                               

     В-скеп�        117     36713.5     58675.5

     В-прих�        885    465789.5    443827.5

                                               

      VACC_n        obs    rank sum    expected
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8. Матриця наявності популізму та інших політичних тем у Інтернет-

повідомленнях основних організацій і спільнотах вакциноскептиків 

 

 

Name 
Vaccine 
skepticism 

Populism 
EU, 
NATO 

Russian aggression, 
language policy, 
decommunization 

Political 
parties 

Economy Other political views 

Права Людини Yes Yes - - - - - 

Вакцинація 
вільний вибір 

Yes - - - - - - 

STOP Fake 
Pandemic  

Yes Yes  -  -  - 
Against 
agricultural 
land market 

Human rights, problem of 
control over people, 
negative views on 
international 
organizations 

Ліга Захисту 
Громадянських 
Прав 

Yes - - - - -  

Terra Freedom 
Ukraine 

Yes Yes - - - - - 

Anti COVID Суд 
Новости  

Yes - - - - - Human rights 

ГО "Багнет нації" Yes Yes 
Against 
EU 

Commemoration of 
ATO soldiers who 
died in Ilovaisk  

- 
Against 
agricultural 
land market 

Human rights, negative 
views on international 
organizations 

ПРАВІ.МЕДІА  Yes Yes - - - - 
Negative views on 
international 
organizations 

Простір вільних Yes Yes - - - 

Against 
agricultural 
land market, 
small 
businesses 
development 
issues 

Human rights, problem of 
control over people, 
negative views on 
international 
organizations, 
homophobia. 

Дилеми совісті Yes - - - - - 

Human rights, problem of 
control over people and 
negative views on 
international 
organizations. Against 
climate policies. 

Бустерна доза. 
Цікаве про 
вакцинацію 

Yes - - - - - 
Human rights. Against 
climate policies 

Net Maska Ua. 
ПРАВОВЕД. 

Yes Yes - 
Legitimization of 
separatist republics in 
Donbas  

- 
Against 
agricultural 
land market 

Human rights 

Антивакцинатор Yes Yes - - - - Human rights 

Нет прививок Yes - - - - - 

Human rights, problem of 
control over people, 
negative views on 
international 
organizations 

Украина на игле Yes Yes - - - -  - 

Сергій Микитен Yes Yes - - - 
Against 
agricultural 
land market 

Human rights 

Остап Стахів Yes Yes - - - 

Against 
agricultural 
land market, 
small 
businesses 
development 
issues 

Human rights, problem of 
control over people, 
negative views on 
international 
organizations 

Захар Мілютін Yes Yes - 
Against pro-Russian 
actors 

- - - 

Серігй Дібров Yes - - - - - - 
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9. Питання, що вимірювали інтенсивність популістських переконань 

POP1 Народ, а не політики, повинен приймати важливі політичні рішення. 

POP2 
Відмінності між елітою та народом більші, ніж відмінності між різними 
представниками народу. 

POP3 
Мої політичні інтереси краще представлятиме інший громадянин, аніж  
професійний політик. 

POP4 Носії владних повноважень забагато говорять, але замало роблять. 

POP5 Політика - це про боротьбу між добром і злом. 

POP6 
Те, що назвивають "політичним компромісом", насправді треба називати 
прямо - зрадою власним принципам. 

POP7 
Більшість політичних рішень перебуває під впливом носіїв особливих 
інтересів. 

POP8 Мовою і манерами депутати повинні нагадувати своїх виборців. 

PLU1 За демократії важливо приймати і узгоджувати різні точки зору. 

PLU2 
У державній політиці необхідно звертати увагу на потреби різних 
соціальних груп. 

PLU3 
В сучасних демократіях, меншинам просто нав'язати свої інтереси 
більшості. 

PLU4 
Це нормально, що за демократії політичні сили, яким я симпатизую, не 
можуть завжди перемагати. 

E1 Політики повинні вести за собою народ, а не слідувати його бажанням. 

E2 Депутати повинні пристойно поводитися і уникати грубої мови. 

E3 
Україні було б на краще, якби важливі управлінські рішення приймали 
фахівці, а не народні обранці. 

E4 
У період криз, погляди і переконання звичайних людей повинні впливати 
на політичні рішення якомога менше. 

 


