
Можливості та перешкоди на шляху
демократичного транзиту України

Загальнонаціональне опитування з сімома місцевими збільшеними вибірками
Липень 2018

Це дослідження стало можливим за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID),
Уряду Швеції та Фонду розвитку ефективного врядування Великої Британії.

Польові роботи загальнонаціонального опитування проводилися Київським міжнародним інститутом соціології

Польові роботи фокус-груп проводилися GfK Україна

 

НДІ Україна



Місця проведення додаткових вибірок



Методологія 1
Опитування:

• Дати польових робіт: 3 – 31 липня 2018 року
• 5,784 проведених інтерв’ю

• Загальнонаціональна вибірка була випадковою на різних етапах:
• Випадковий вибір виборчих дільниць
• Випадковий вибір домогосподарств за допомогою випадкової маршрутної вибірки
• Випадковий відбір респондентів з домогосподарства, використовуючи модифіковану таблицю Кіша

• Території, непідконтрольні українській владі, не були включені у дослідження
• Сім додаткових вибірок

• Київ [600]
• Харків [600]
• Краматорський регіон [600] - міста Краматорськ і Слов’янськ разом із навколишніми сільськими
місцевостями

• Херсонська область [600]
• Одеса [600]
• Львів [600]
• Тернопільска область [600]

• Контроль якості:
• Усі інтерв’юєри пройшли чотирьохрівневий навчальний модуль, який включав 16 годин тренінгів
• Незалежна мережа контролерів провела контроль якості інтерв’ю
• 32% інтерв’ю було перевірено контролерами

• Усі 5,784 інтерв’ю було проведено за допомогою планшетів



Методологія 2
• Середня похибка для цього опитування складає +/- 3%
• Межа похибки є різною для кожної відповіді в кожному питанні у всіх дослідження. У цій
презентації межа похибки вказується для кожного питання/варіанту.

• Це показано у прикладі, наведеному нижче:
• А є статистично більшим, ніж B і C.
• Проте, немає статистичної різниці між B і C.



ПРІОРИТЕТНІСТЬ ПРОБЛЕМ ТА
ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В
СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ







Чи Ви, загалом, очікуєте, що наступне покоління буде …?
Лише відповіді «Більш забезпеченим, ніж Ваше покоління» (q4 X Поселення)



75% думають, що діючий
парламент складається в
основному з чоловіків або там
значно більше чоловіків, ніж
жінок. Лише 27% думають,
що так повинно бути



Хто, на Вашу думку, повинен бути більшою мірою залучений до політичного життя – чоловіки чи жінки?
Лише відповіді «Трохи більше чоловіки, ніж жінки/Чоловіки і жінки рівною мірою/Трохи менше чоловіки, ніж жінки/

Значно менше чоловіки, ніж жінки/В основному, жінки» (q25 X Поселення)





ДЕМОКРАТІЯ, ІНСТИТУЦІЇ ТА
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ





Наскільки важливо для Вас, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою
демократією?

Лише відповіді «Дуже важливо/Важливо» (q17 X Поселення)



Скажіть, будь ласка, з якими із наведених тверджень Ви погоджуєтеся? Лише відповіді «Уряд як працівник;
люди мають бути керівниками, які здійснюють контроль за діями Уряду»

(q56 X Поселення)



На Вашу думку, чи буде наступний Уряд представляти Ваші інтереси краще,
ніж нинішній? Лише відповіді “Ні” (q8 X Поселення)



Єдина суттєва зміна порівняно з
липнем 2017 року серед відповідей
«Народний депутат»
(зростання на 5%)









Відсоток відповідей
«Велика загроза»
залишалися загалом
стабільними протягом
минулого року, окрім
відсотку відповіді
«Політична
невизначеність», який
зріс на 12% з грудня
2017 року



МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ



До 2030 року чи Ви б хотіли, щоб Україна була державою-членом Європейського Союзу?
Лише відповіді «Так» (q42 X Поселення)



ЧЛЕНСТВО В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ
Прагнуть вступу лише до Європейського Союзу; Прагнуть вступу до
Європейського Союзу, а також Митного Союзу та/або позаблокового

статусу (q42)

Липень
2018

Прагнуть вступу до ЄС, а
також Митного Союзу та/або
позаблокового статусу 54%

Прагнуть вступу лише до ЄС
36%

Прагнуть вступу лише до ЄС
42%

Прагнуть вступу до ЄС, а також
Митного Союзу та/або позаблокового

статусу 53%

Грудень 2017

*У липні 2018 року дату, зазначену в питанні, було змінено з 2020 на 2030 рік
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**Учасники фокус-груп у Харкові, Краматорську, Одесі та Херсоні асоціюють ЄС зі стабільністю,Учасники фокус-груп у Харкові, Краматорську, Одесі та Херсоні асоціюють ЄС зі стабільністю,
рівнем життя, свободою, безвізовими подорожами,  процвітанням, Травень 2018рівнем життя, свободою, безвізовими подорожами,  процвітанням, Травень 2018

Асоціації фокус-груп із Європейським Союзом



До 2030 року чи Ви б хотіли, щоб Україна була державою-членом Євразійського Митного
союзу? Лише відповіді «Так» (q42 X Поселення)



Прагнуть вступу лише до
Митного Союзу
4%

Прагнуть вступу до Митного Союзу та ЄС
та/або позаблокового статусу 13%

ЧЛЕНСТВО В ЄВРАЗІЙСЬКОМУ МИТНОМУ СОЮЗІ
Прагнуть вступу лише до Митного Союзу; Прагнуть вступу
до Митного Союзу та ЄС та/або позаблокового статусу (q42)



До 2030 року чи Ви б хотіли, щоб Україна було державою-
членом НАТО? Лише відповіді “Так” (q42 X Поселення)
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** Учасники фокус-груп у Харкові, Краматорську, Одесі та Херсоні асоціюють  Учасники фокус-груп у Харкові, Краматорську, Одесі та Херсоні асоціюють Росію з агресією таРосію з агресією та
Путіним, Травень 2018 рокуПутіним, Травень 2018 року

Асоціації фокус-груп із Росією







ДЕЗIНФОРМАЦІЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ МЕДІА



Як часто Ви користуєтеся Інтернетом для пошуку новин?
Лише відповіді «Щодня/Декілька разів на тиждень» (q63 X Поселення)

З грудня 2016 року
відповіді «Щодня» плюс
«Декілька разів на
тиждень» зросли з 39%
до 51%





Краматорський регіон має
найвищий рівень "Не
погоджуюся/Не знаю" (45%),
потім - Одеса (39%) та
Херсонська область (35%).
Київ має найнижчий рівень: 9%



Хто несе найбільшу відповідальність за поширення пропаганди або
дезінформації в Україні? Лише відповіді “Росія (Путін, російський уряд)”

(q47 X Поселення)
з 73% опитаних, хто погоджується, що в Україні поширюється пропаганда чи дезінформація



У липні 2014 року рейс МН 17 Малазійських авіаліній розбився над
Донецьком. На вашу думку, яка найбільш ймовірна причина цього? Лише

відповіді “Він був збитий українськими збройними силами/
Механічна несправність/Не знаю” (q21 X Поселення)

Це показник становив
46% у грудні 2017 року.
Можливо, це зміна
пояснюється
публікацією звіту
Об'єднаної Слідчої
Групи в травні 2018
року



ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ЛІДЕРИ ТА
ВИБОРИ





Яким є сьогодні Ваше ставлення до наступних партій? Не мають позитивного ставлення
до жодної з партій (q28 X Поселення)

Цей показник скоротився на
12% з липня 2017 р.







Хоча загальний рівень приналежності до
партій впродовж минулого року
покращився, бажання брати участь у
виборах дещо зменшилось.



Зазначена інформація
показує,
що немає чіткого лідера у
парламентських перегонах.



Якби вибори до Верховної Ради України відбувалися завтра, то за яку політичну партію Ви б
проголосували? Лише респонденти, які не надали переваги жодній з партій (q31 X

Поселення)

Зміни відсутні з липня 2017
р.



Виборчий айсберг України
Вибори до Верховної Ради України (q30 X q31)

Липень 2018
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-------------------------------

-----------------------------------

--------------------------------

---------------------

29 % Переконані
голосувати
(30% не визначилися)
23% Схильні голосувати
(47% не визначилися)

18% Не переконані ні
голосувати, ні утриматися
(74% не визначилися)

11% Дуже малоймовірно,
що голосуватимуть
(84% не визначилися)

9% Переконані
не голосувати
(78% не визначилися)



У президентській
кампанії відбулося
дещо більше
падіння можливої
явки на виборах,
ніж для
парламентських
виборів





Якби перший тур виборів Президента України відбувся завтра, то за кого б Ви
проголосували? Лише респонденти, які не надали переваги жодній з партій (q34 X

Поселення)



Виборчий айсберг України
Президентські вибори (q33 X q34)

Липень 2018
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30% Переконані
голосувати
(37% не визначилися)

26% Схильні
голосувати
(36% не визначилися)
16% Не переконані ні
голосувати, ні
утриматися
(54% не визначилися)
9% Дуже малоймовірно,
що голосуватимуть
(78% не визначилися)

8% Переконані
не голосувати
(97% не визначилися)

----------------------------------

-----------------------------------

--------------------------------

--------------------


