
Можливості та перешкоди на шляху 
демократичного переходу України
Загальнонаціональне опитування з шістьма додатковими вибірками; 

Обговорення в фокус-групах
Грудень 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 опитування проводилися Київським міжнародним інститутом соціології

Польові роботи фокус-груп проводилися ГФК Україна

НДІ Україна



Місця проведення додаткових вибірок та регіони
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Дати проведення польових робіт: 5 грудня 2018 – 9 січня 2019
5238 проведених інтерв’ю
Додаткові вибірки у містах Київ, Харків, Одеса, Львів, 
Краматорському регіоні та Херсонській області



Методологія опитування 1 

• Дати польових робіт: 5 грудня 2018 – 9 січня 2019
• 5,238 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

• Шість додаткових вибірок
• Київ [600]

• Харків [600]

• Краматорський регіон [688] - міста Краматорськ і Слов’янськ разом із навколишніми 
сільськими місцевостями

• Херсонська область [600] 

• Одеса [600]

• Львів [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 5,238 інтерв’ю було проведено за допомогою планшетів
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Методологія опитування 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. 
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Методологія фокус-груп

• Обговорення в 13 фокус-групах проводилися в період з 16 по 23 грудня 2018 року.

• Місця проведення: Київ, Львів, Херсон та Харків

• Всі учасники в групах:
• Не прихильні до жодної з партій

• Переконані (10-ки) або схильні (7-9-ки) голосувати на виборах Президента України

• Активні громадяни

• Гендерно збалансовані групи

• Три вікові групи:
• 18-30

• 31-50

• Старші 51
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Місце 13 груп

Київ 18-30 (10-ки) 31-50 (7-9-ки), 31-50 (7-9-ки) Старші 51 (7-9-ки)

Львів 18-30 (7-9-ки) 31-50 (10-ки) Старші 51 (10-ки)

Херсон 18-30 (7-9-ки) 31-50 (10-ки) Старші 51 (7-9-ки)

Харків 18-30 (10-ки) 31-50 (7-9-ки) Старші 51 (10-ки)

62



ПРОБЛЕМИ ТА ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ
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Чи Ви, загалом, очікуєте, що наступне покоління буде …?
Лише відповіді «Більш забезпеченим, ніж Ваше покоління» (q3 X Поселення)
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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 та 

значно менше чоловіки, ніж жінки/В основному, жінки» (q15 X Поселення)
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ІНСТИТУЦІЇ
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Наскільки важливо для Вас, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією?
Лише відповіді «Дуже важливо/Важливо» (q7 X Поселення)

Відсутня статистично суттєва зміна 
показника з липня 2018 року
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Відповіді «Велика загроза» та 
«Певною мірою загроза» 
залишаються переважно 
стабільними з липня 2018 року. У 
той же час, кількість відповідей 
«Велика загроза» значно впала 
щодо варіантів: 
Економічна невизначеність – 15%
Політична невизначеність – 11%
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
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До 2030 року чи Ви б хотіли, щоб Україна була державою-членом Європейського Союзу? 
Лише відповіді «Так» (q39 X Поселення)



До 2030 року чи Ви б хотіли, щоб Україна була державою-членом Євразійського Митного союзу? 
Лише відповіді «Так» (q39 X Поселення)



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

15%

Прагнуть вступу лише до 
Митного Союзу 5%

ЦІЛЬОВІ ГРУПИ, ЩО ПЕРЕТИНАЮТЬСЯ
Прагнуть вступу лише до Європейського Союзу; Прагнуть вступу лише до Митного Союзу;

Прагнуть вступу до Європейського Союзу, а також Митного Союзу та/або позаблокового статусу (q39)

Прагнуть вступу лише до ЄС 
42%

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

55%

Відсутня зміна показника з 
липня 2018 року

23



До 2030 року чи Ви б хотіли, щоб Україна була державою-членом НАТО? 
Лише відповіді «Так» (q39 X Поселення)
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ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ЛІДЕРИ ТА ВИБОРИ
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Яка з партій є наразі найближчою для Вас? 
Лише відповіді «Жодна/Не знаю/Відмова відповідати» (q24 X Поселення)

Показник знизився на 4% з 
липня 2018 року



Якості ідеального кандидата на посаду Президента 

(Фокус-групові дискусії у Києві, Херсоні, Харкові та Львові у грудні 2018; 
Респонденти не були прихильними до жодної партії)
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Кількість відповідей «Я точно голосуватиму» 
зросла з липня 2018 на 8%
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Якби перший тур виборів Президента України відбувся завтра, то за кого б Ви проголосували? 
Лише респонденти, які не надали переваги жодному кандидату (q28 X Поселення)

Показник знизився на 9% з 
липня 2018 року



Виборчий айсберг України
Вибори Президента України (q27 X q28)

Грудень 2018
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38% переконані голосувати
(31% не визначилися)

27% схильні голосувати
(32% не визначилися)

15% не переконані ні 
голосувати, ні утриматися
(51% не визначилися)

3% дуже малоймовірно, що 
голосуватимуть 
(76% не визначилися)

8% переконані не 
голосувати
(90% не визначилися)

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

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

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

--------------------
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Кількість відповідей «Я точно голосуватиму» 
зросла з липня 2018 на 9%
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На 11% зменшилася кількість тих, 
хто не надає перевагу жодній партії 
порівняно з липнем 2018 року


