
Можливості та перешкоди на шляху 
демократичного переходу в Україні

Загальнонаціональне опитування зі збільшеною вибіркою в Краматорську
Грудень 2017

Це дослідження стало можливим за фінансової підтримки Національного фонду розвитку демократії (NED), Міністерства 
закордонних справ Канади (GAC) та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Уряду Швеції та Міністерства закордонних 

справ і Фонду розвитку ефективного врядування Великої Британії

Польові роботи проводилися Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС)

НДІ Україна 



Методологія дослідження 1 

• Період польових робіт: 
• Національна вибірка: 10 листопада – 10 грудня 2017 року 
• Краматорський регіон: 10 грудня - 25 грудня 2017 року

• 7 200 проведених інтерв’ю 
• Національна вибірка [6 000]

• 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

• Збільшена вибірка
• Краматорський регіон – міста Краматорськ і Слов’янськ із прилеглими сільськими 

місцевостями [1 200] 

• Контроль якості:
• Усі інтерв’юєри пройшли чотирьохрівневий навчальний модуль, який включав 16 годин тренінгів

• Незалежна мережа контролерів провела контроль якості інтерв’ю

• 31%  інтерв’ю було перевірено контролерами 

• Усі 7 200 інтерв’ю проводилися із використанням планшетів
• Середня похибка для цього дослідження складає +/- 3%



Регіони та додаткова вибірка у Краматорському регіоні у 

дослідженні



Загальні тенденції в суспільному житті





Співвідношення оптимістів і песимістів 
(1:1) не змінилося з липня 2017







Відбувся зсув на 7% від «працівника» 
до «батьків» з липня 2017







Вперше більше половини українців (52%) 
підтримують рівне представництво 
чоловіків і жінок або більше жінок, ніж 
чоловіків у політичному житті





















Блокада, загрози та російська пропаганда



















Міжнародні відносини та прагнення











Ставлення до політичних партій



На 15% більше порівняно з 
липнем 2017 року





Айсберг прихильності до українських партій

39

34% мають наразі 
партію, найближчу 
для них

64% не мають наразі 
партію, найближчу 
для них

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



Використання соціальних медіа





Аудиторії, що співпадають
Вокористання соціальних медіа; лише постійні користувачі (q38)

Facebook 32%

Вконтакте 14%

Одноклассники 13%

Instagram 15%

Twitter 6%

Співпадіння
1%






