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   В умовах глобалізації та міжнародної інформатизації, стираються грані між націями та 

народами держав, ще сильніше посилюється однорідність всередині країни. Тому 

збереження власної автентичності, фольклору і культурних особливостей, усвідомлення 

унікальності місця існування є особливо важливим для малих етно-географічних груп 

населення України, які є унікальним історико-етнографічним капіталом та особливим 

ресурсом для розвитку туризму. 

   Дослідження мало на меті визначити рівень автентичності малих етно-географічних 

груп населення Карпатської України, ставлення  до місця свого проживання, усвідомлення 

унікальності території, думку щодо перспектив розвитку регіону, проаналізувати зв’язки з 

діаспорою і вихідцями із цих земель, а також роль цих зв’язків для розвитку регіону. 

Значна увага приділялася історико-географічному аспекту регіону. У період СРСР саме 

територія Карпатської України зазнала найбільшої політичної та культурної 

трансформації. Надмірно жорстокий режим 30-50 х рр. ХХ століття, терор і репресії 

значною мірою змінили соціальну структуру населення, в той час, коли лояльність влади  

в 60-70 х рр. ХХ століття сформувала доволі потужну економічну базу в регіоні. 

Результати соціологічного опитування гуцулів 
   В опитуванні брали участь 55 респондентів з чотирьох областей України:  Закарпатської, 

Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької, та з чотирьох зарубіжних країн – Польщі, 

Фінляндії, Канади, Італії. Статево-віковий  розподіл респондентів такий: 53% - чоловіки, 

47% - жінки. В опитуванні взяли участь респонденти віком 18-72 роки. Середній вік 

респондента – 34 роки, медіана  - 29 років. 

   Анкетування проводилось двома шляхами: 

   - пряме опитування – м. Коломия, м. Косів, смт. Печеніжин Коломийського р-ну та с. 

Гуцулівка і Шешори Косівського району Івано-Франківської області; 

   - опитування через мережу інтернет. 

   У ході проведення роботи, виявилось, що останній спосіб дає доволі хороші результати 

в плані змісту відповідей: вони досить обширні і добре обґрунтовані, оскільки людина має 

достатньо часу обдумати відповідь на запитання. Оскільки в Карпатському регіоні 

незначна частина населення має доступ до інтернету, відповідали на питання анкети 

зазвичай громадські і політичні діячі краю, фотографи, приватні підприємці сфери 

торгівлі, власники туристичних об’єктів, які поширюють рекламу послуг відпочинку через 

соціальні мережі, тобто люди, які можуть об’єктивно оцінити стан справ та проблеми 

гуцульського регіону. 

   Перейдемо до безпосередніх результатів. 

   1. Високий рівень самоідентифікації: майже 70% опитаних вважають себе корінними 

гуцулами, 18% себе такими не вважають, 13% - важко відповісти (щодо останніх можна 

припустити, що до гуцулів відносив себе хтось один із їхніх батьків чи родичів і це 

вплинуло на їхню самоідентифікацію). 

   2. Позитивне ставлення до місця свого проживання: 85% респондентів – добре 

ставлення, 9% - нетрально, 6% - погано ставляться. 

   3. Переваги Гуцульщини: респонденти вважають ключовими особливостями краю 

фольклор і культуру, місце розташування і власну автентичність (особливості історичного 

розвитку). Цікавий факт: жоден із опитуваних не обрав із варіативного ряду ключовою 

перевагою розвиток інфраструктури. Щодо інших варінтів відповідей, то природну 

складову (екологія, клімат, природні ресурси) обрали як перевагу 30% респондентів. 



 
   4. Актуальні проблеми Гуцульщини: відповіді можна об’єднати у декілька груп. 

   - проблеми зайнятості та безробіття; 

   - проблеми екології та збереження довкілля (в т.ч. вирубка лісів); 

   - проблеми збереження культурної, архітектурної, історичної спадщини; 

   - проблеми розвитку інфраструктури (в т.ч. транспортної, туристичної); 

   - проблеми запобігання несприятливим природним явищам і процесам; 

   - проблеми розвитку освітнього комплексу; 

   - інші проблеми. 

   Унікальні проблеми, які були виділені одним респондентом: суперечки власності на 

землю, ізольованість деяких населених пунктів, соціальні негаразди (зокрема пияцтво). 

   5. Виїзд за межі свого регіону: майже 70% респондентів люблять подорожувати, решта 

(16% і 15% відповідно) не люблять подорожі або їм важко відповісти на дане питання. 

Більшість опитаних хоча б раз у житті покидали регіон свого проживання. 

   Щодо України, то в основному поїздки здійснювались в межах Західного регіону, а 

також Київської, Одеської областей та АР Крим. З усіх респондентів 53% не 

погоджуються покинути своє місце проживання і виїхати в інший регіон України, 20% 

мають бажання змінити своє місце проживання, а 27% не визначились. 

   Щодо закордонних поїздок, то 55% опитаних були за кордоном, але лише 22% хотіли б 

переїхати за кордон за постійне проживання, 29% вагається з відповіддю, а майже 

половина не має наміру виїжджати за межі України назовсім. 

 
  

 



   6. Історичний фактор: лише 7% опитаних не цікавляться історією свого краю, 44% 

добре знають її основні віхи і близько половини знайомі з нею в загальних рисах. На 

думку респондентів, найбільш важливими історичними подіями, які вплинули на розвиток 

Гуцульщини були: опришківський рух під проводом Олекси Довбуша (XVI-XIX ст.), 

Гуцульська Республіка (1918-1919 рр.), діяльність ОУН-УПА (1930-1950-ті рр.), здобуття 

Україною незалежності (1991 р.). 

   На питання про українського героя більшість опитаних назвала постаті Степана Бандери 

та Олекси Довбуша. Серед інших відповідей – Августин Волошин, Андрей Шептицький, 

Роман Шухевич, Олекса Борканюк та інші. 

   Ставлення до перебування України в складі Радянського Союзу в більшості 

респондентів негативне. Мотивується це тим, що в той час не враховувались інтереси 

краю при веденні державної політики, використовувались загарбницькі методи розвитку 

економіки (зокрема експлуатація родовищ), багато людей постраждало через свої 

політичні та громадянські переконання, відбувалось насадження чужих для місцевого 

населення мови, традицій ведення господарства, заборона релігійних переконань тощо. 

Респонденти, які відповіли позитивно, обґрунтовують свою думку тим, що радянська 

влада підняла рівень економічного розвитку краю, давши технічну основу традиційним 

галузям та збудувавши важливі на той час промислові підприємства, підтримувала 

розвиток сільського господарства, розвивала освіту, утримувала на хорошому рівні 

туристичну галузь та народні промисли. Респонденти з нейтральним відношенням до 

СРСР мотивують аргументами попередніх, тобто вважають, що були як плюси, так і 

недоліки. 

   Найбільш розвиненими сферами життя і господарства за часів Радянського Союзу, на 

думку опитуваних були сільське господарство, освіта, промисловість і туризм. На користь 

цих чотирьох відповідей висловились 68% респондентів. Найменше респондентів вважає, 

що розвиненою сферою життя була наука – всього 2%. 

 
   7. Зв’язки із закордоном: більше половини опитаних мають родичів або близьких друзів 

за кордоном, в основному – в країнах Європи (Чехія, Польща, Італія), а також у США та 

Росії. Зв’язки із закордонною гуцульською діаспорою реалізуються в більшості випадків 

через спільні фестивалі: 

   - Міжнародний гуцульський фестиваль (щороку змінює своє місце проведення, 

переміщуючись по найбільших гуцульських центрах); 

   - Фестиваль бринзи (м. Рахів); 

   - Фестиваль «Довбушева юшка» (смт. Ясіня); 

   - Фестиваль «Полонинське літо» (с. Верхній Ясенів); 

   - Фестиваль етномузики «Шешори» (с. Шешори); 



   - сільські храмові свята, забави, ярмарки і виставки, інсценізації гуцульських традицій та 

інші театральні дійства, дні села тощо; 

   - сучасні туристичні змагання (спортивне орієнтування), мото- та автоперегони, 

українські дискотеки, презентації книг і фотосвітлин та ін. 

   8. Виключні особливості опитування 

  Важливою є думка молодого населення Гуцульщини. В більшості їхніх відповідей 

читається патріотична налаштованість, деяка суб’єктивність думок, однак саме ця вікова 

категорія найбільш точно змалювала основні проблеми розвитку краю, в тому числі 

визначила для себе основну – проблема працевлаштування. З результатів можна побачити, 

що молодь прямо зацікавлена у зміні існуючого соціально-економічного стану, однак не 

має достатньої мотивації, щоб їх здійснювати і тому шукає інші шляхи зміни ситуації. 

Саме тому опитані, віком до 35 років є основною часткою, яка хоче виїхати закордон на 

постійне місце проживання, або є серед тих, хто вагається з подібним рішенням. 

   Окремо варто відмітити респондентів, які відгукнулись з-за кордону. Це люди, які через 

різні життєві обставини виїхали за межі України, але в більшості випадків продовжують 

цікавитись новинами економіки, політики рідного краю, активно беруть участь у різних 

заходах української, зокрема і гуцульської діаспори в країнах свого проживання. Що 

стосується відповідей – в більшості їхні думки співпадають з поглядами земляків як на 

пріоритети, так і на проблеми Гуцульщини, однак дещо відрізняються думки стосовно 

історичного минулого: серед українських героїв ці люди називали маловідомих діячів 

своїх рідних сіл, їхні погляди щодо радянського періоду історії нейтральні (вони 

керувались не так патріотичними міркуваннями, як реальним поглядом на речі зі сторони 

емігранта). 

 Результати соціологічного опитування лемків 

   Враховуючи значну територіальну розосередженість лемків, для більшої ефективності 

опитування було вирішено проводити через соціальні мережі (фейсбук) за допомогою 

електронної анкети гугл. У опитуванні взяло участь 57 респондентів віком від 19 до 67 

років. Варто зазначити, що серед опитаних були історики, викладачі, представники 

духовенства, емігранти, громадські діячі, місцеві чиновники, працівники освіти та 

культури, а  також  студенти, представники малого бізнесу, сільського господарства і 

промисловості. Більшість учасників дослідження проживають в Тернопільській (Козова, 

Монастириськ, Підгайці, Бережани, Гусятин), Івано-Франківській (Тисмениця, Рожнятин, 

Надвірна), Львівській ( Дрогобич, Самбір), Волинській, Рівненській областях. Цікавим є 

те, що в опитуванні взяли участь представники міста Сянок (осередок Східної 

Лемківщини, Підкарпатське воєводство, Польща), с. Ждиня (місце проведення щорічного 

лемківського  фестивалю «Лемківська ватра»), Кракова, Словаччини (село Кленова), 

Канади (Монреаль, Торонто), США (Чикаго, Сан-Франциско). 

   Середній вік опитаних – 30 роки, медіана – 22, тобто більше 50% респондентів є 

особами, що старші за вік 22 років. У опитуванні переважають жінки - 35 осіб  (60%), 

чоловіків у опитуванні взяло участь 22 (40%). 

   Головними перевагами свого регіону більшість лемків вважає місце розташування 

(23%), власну автентичність (18%), фольклор і культуру (17%),  сприятливу екологічну 

ситуацію (14%). Лише 8% респондентів вважає перевагою регіону наявність розвиненої 

інфраструктури. Це можна пояснити тим, що дані респонденти проживають у великих 

містах з відповідною інфраструктурою. Корінними мешканцями регіону себе вважає 70% 

опитаних, вагається з відповіддю 7%, приїжджим населенням себе називає 23% 

респондентів.   Важливим є ставлення до свого місця проживання: добре ставиться 68% 

респондентів, нейтрально – 23%, негативно – 9%. 



  

 Серед основних проблем Лемківщини більшість респондентів виділили: недостатній 

рівень соціально-економічного розвитку, відсутність розвиненої інфраструктури, старіння 

населення, безробіття, корупцію, відтік населення за кордон, незадовільний стан доріг. 

Також важливими проблемами є: утилізація сміття, байдужість громадян до локальних 

проблем, низький рівень середньої та вищої освіти, проблема територіального розселення 

лемків, культурний занепад, алкоголізм. 

   Лемків сміливо можна назвати мобільними людьми: 91% опитаних люблять 

подорожувати (переважно молоде населення віком до 30 років). Особливо цікавими 

виявились відповіді щодо переїзду. Третина респондентів погодилась б на переїзд, а 

третина б не покинула місця свого проживання, решті – важко відповісти. Це пов’язано з 

тим, що багато людей територіально прив’язані до місця свого проживання, їм важко 

покинути родину. 

   Щодо вивчення історії свого регіону, то 42%  респондентів відповіли, що знають свою 

історію, а 51%  опитаних не дуже цікавляться нею. Це негативний показник, який 

частково свідчить про культурний занепад та втрату національної самобутності. 

   Якщо брати до уваги найбільш вагомі історичні події минулого, то тут відповіді 

опитаних є дуже різними і залежать від місця народження та проживання. До найбільш 

значущих історичних подій Лемківщини більшість лемків віднесла операцію «Вісла», 

адже для них вона мала фатальні наслідки: більшість родин було роздроблено і 

насильницьким способом переселено у різні регіони Польщі та Німеччини. Також 

респонденти відмітили проголошення ЗУНР, голодомор 1939-1941 рр, отримання 

численними містами Магдебурзького права, здобуття Україною незалежності, визвольну 

війну під проводом Богдана Хмельницького, перемогу і Великій Вітчизняній війні. 

   Також різними є думки щодо героїв України, але можна виділити діячів, яких, на думку 

лемків, можна вважати національними героями: Андрей Шептицький, Роман Шухевич, 

Йосиф Сліпий, Степан Бандера, Устим Кармелюк, Олекса Довбуш,  Любомир Гузар, 

Максим Сандович. Обрання даних постатей не є ви випадковим, адже на Західній Україні 

населення є віруючим і багато з них (окрім автокефальної православної церкви) належить 

до УГКЦ та є римо-католиками. Відзначили також Тараса Шевченка, Івана Франка, 

Богдана Хмельницького, Богдана-Ігоря Антонича – відомо лемківського поета. 

   До перебування України у складі Радянського Союзу 90%  респондентів віднеслися 

негативно через жорсткі та масові репресії, експлуатацію населення, втрату української 

самобутності та культури тощо. Лише 10 % відносяться нейтрально через кращий 

економічний розвиток та стабільність.  



 
   Як добре видно з діаграми, більшість опитаних до найбільших сфер розвитку в період 

СРСР віднесли сільське господарство (28%), промисловість (16%), торгівлю та освіту (по 

14% відповідно). Дані судження є цілком об’єктивними, адже саме ці сфери найстрімкіше 

розвивались в період СРСР. 

   Щодо поїздок за кордон і переїзду туди на постійне місце проживання, то 86% були за 

кордоном, також 37 % респондентів погодились б на переїзд туди. 95% учасників 

дослідження мають родичів за кордоном, які проживають переважно в Польщі (Жешув, 

Краків), Канаді (Вінніпег, Торонто, Монреаль) США (Чикаго, Філадельфія, Каліфорнія, 

Бостон), Німеччині, Іспанії, Росії, Чехії, Італії, Португалії, Білорусії. 

   Лемківська діаспора провадить активне громадське та політичне життя, спільно з 

деякими українськими об’єднаннями лемків проводяться різноманітні фестивалі 

лемківської культури, художні виставки, концерти, акції по залученню коштів на 

відновлення історичних пам’яток(особливо замків та костелів), будівництво церков. Уже 

15 років поспіль проводиться всеукраїнський традиційний фестиваль лемківської 

культури «Дзвони Лемківщини» поблизу м. Монастириська в Тернопільський області, на 

який кожного року приїжджає близько 20 тис. лемків з усього світу. Схожий фестиваль 

«Кличе Зелена Неділя» також проводиться у в селі Рівня Рожнятівського району на Івано-

Франківщині. Найбільш відомим за межами України є етнографічний фестиваль 

«Лемківська Ватра»,який проводиться в с. Ждиня Малопольського воєводства в Польщі з 

1982 року. Створена також Світова Федерація Українських Лемківських Об’єднань, яка 

видає власний вісник та працює радіо лем.fm. 

Результати соціологічного опитування бойків 
   Опитування респондентів проводилося через соціальні мережі (фейсбук) за допомогою 

електронної анкети гугл. У опитуванні взяло участь 55 респондентів віком від 17 до 77 

років. Варто зазначити, що серед опитаних були журналісти, історики, громадські діячі, 

місцеві чиновники, працівники освіти та культури, а  також  студенти, представники 

малого бізнесу, сільського господарства і промисловості. Середній вік опитаних – 33 роки. 

Медіана – 28, тобто більше 50% респондентів є особами, що старші за вік 28 років. В 

опитуванні лідирували чоловіки  32 особи   (57%), в той час, коли жінок у опитуванні 

взяло участь 23 (43%). 

   Корінними мешканцями регіону себе вважає 62% опитаних, вагається з відповіддю 16%, 

приїжджим населенням себе називає 22% респондентів. З молодшої вікової групи 

корінним населенням вважає себе 67% опитаних, середньовікова група – 54%, група осіб 

старшого віку – 47%. 

   Важливим є ставлення до свого місця проживання: добре ставляться 78% респондентів, 

нейтрально – 16%, негативно – 5%. 



   Головними перевагами свого регіону більшість бойків вважає саме сприятливу 

екологічну ситуацію (23%), власну автентичність ( 20%) та місце розташування (17%). 

Лише 8% респондентів вважає перевагою регіону наявність багатих природних ресурсів. 

Це можна пояснити тим, що видобуток корисних копалин і надмірна вирубка лісу (що є 

одним з ключових природних багатств регіону) негативно впливають на стан довкілля, а 

отже і на розвиток зеленого(екологічного) туризму.  

 
   Головним недоліком регіону вважається погано розвинена інфраструктура. Група 

респондентів 17-30 років до ключових проблем додала: 

   -  низький рівень політичної культури, корумпована влада – 54% 

   -  безробіття – 48% 

   -  погіршення екологічної ситуації – 31% 

   -  поширення алкоголізму та наркоманії – 10% 

   Вікова група 31-45 років: 

   -  корумпована та неефективна влада – 36% 

   -  погіршення екологічної ситуації – 27% 

   Група респондентів понад 46 років вважає основними проблемами в регіоні: 

   -  безробіття -53% 

   -  погіршення екологічної ситуації – 26% 

   Респонденти також називали недостатню увагу до культурних і духовних проблем 

регіону, занепад сільського господарства та надто ліберальну міграційну політику влади. 

   Враховуючи велику кількість негативних моментів у розвитку регіону близько 42% 

респондентів прагне переїхати в інший регіон, не визначилися близько 25%, а змінити 

долю малої батьківщини, залишившись на рідній землі, прагне 33% опитаних. 

   Загалом, варто зазначити, що бойки дуже люблять подорожувати, про що свідчить 91% 

позитивних відповідей. Лише 9% респондентів вважають, що краще сидіти вдома 

(переважно це люди з вікової групи 17-30 років). 

   76% респондентів були за кордоном, 24% не покидали межі своєї країни. Серед людей 

старшого віку, а саме категорія 46+, за кордоном не було 8% респондентів, 27% осіб віком 

від 31 до 45 не були за межами України. А серед людей молодого віку 29% респондентів 

не були за кордоном. До зовнішньої міграції долучалися 74% респондентів жіночої статі 

та 69% опитаних чоловіків. 

   За кордон переїхати на постійне місце проживання прагне 20% респондентів, не 

визначилися зі своєю долею 25% і 55% не мають бажання покидати терени рідної 

держави. Розпрощатися з Батьківщиною хоче 19% респондентів молодого віку, 27% осіб 

віком від 31 до 45 років. Серед старших респондентів мігрувати закордон прагне близько 

15 %.  



 
   Крім того, за кордон прагне переїхати 20% людей, які вважають себе корінними 

жителями Бойківщини. 

   Значна частина респондентів має родичів та друзів за кордоном, які проживають у США, 

Польщі, Німеччині, Чехії, Фінляндії, Канаді, Італії, Іспанії, Франції, Росії, Греції, 

Португалії, Арабських Еміратах. 

   Вихідці з Бойківщини та діаспора активно підтримують культурно-мистецькі, етнічні 

заходи, фестивалі, виступають меценатами для дитячих садків, інтернатів та шкіл. Про це 

свідчать 74% опитаних респондентів. Так за підтримки діаспори проводяться Всесвітні 

бойківські фестини, День Бойка, фестиваль Розточчя,   світовий конгрес Бойків у м. Львів. 

За підтримки діаспори функціонують етнографічні музеї у м. Долина, музеї-садиби. 

 
   Близько 51% бойків добре знають історію свого регіону, 45% не надто обізнані і лише 

4% не цікавиться історичною проблематикою. 

   Головним героєм для Бойківщини є Степан Бандера (спільно з Романом Шухевичем). Їх 

обрало близько 26% респондентів. 11% опитаних стверджують, що справжнім героєм 

України є вічний революціонер Іван Франко, наголошуючи на його невимовній 

працелюбності та геніальному таланті. 10% переконані, що найвизначнішою людиною 

України є Тарас Шевченко. Близько 7% респондентів надають перевагу релігійному діячу 

митрополиту Андрею Шептицькому. Не забули бойки і про більш давні історичні події, а 

саме про період Гетьманщини. По 7% народного визнання отримали Богдан 

Хмельницький та Іван Мазепа. 

   Решта респондентів сконцентрувала свою увагу на інших представниках української 

культури,історії, політики. Зокрема згадали видатних представниць українського жіноцтва 

княгиню Ольгу, Настю ісовську (вона ж відома Роксолана), Лесю Україну та першу 

відому вітчизняну феміністку - Ольгу Кобилянську. 

   Також без уваги не залишилися Петро Сагайдачний, Олекса Довбуш, Мирон Утриско, 

Омелян Антонович, Кирило Осьмак. 

   Частина респондентів надала перевагу сучасникам та назвала їх новітніми українськими 

героями. Це В’ячеслав Чорновіл, Омелян Антонович, Мирослав Любочівський,  Борис 

Патон, Олексій Доній та Брати Клички. Варто зазначити, що сучасних героїв обирало не 

лише покоління молоді (17-30 років). Близько 15% респондентів  з категорії 46+ обрали 

своїми кумирами сучасників. 



   Щодо перебування у складі Радянського Союзу, то 75% респондентів ставляться до 

цього негативно, 20% - нейтрально і лише 5 % вбачають у цьому позитив. Головними 

аргументами негативного ставлення виступають репресії та тоталітаризм, ліквідація 

української незалежності, занепад культури і самобутності, приниження української 

мови.  Люди,які підтримують СРСР, наголошують на вищому рівні доходів та якості 

життя, розвитку сільського господарства та українського села, в цілому.  Основними 

сферами,які були розвиненими, за твердженням респондентів, на Бойківщині в період 

СРСР були сільське господарство, промисловість та освіта. Найбільшого утиску з боку 

тогочасної влади зазнали політична та релігійна сфери. 

 
 


