
Можливості та перешкоди на шляху 
демократичного переходу України

Загальнонаціональне опитування, грудень 2019

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

закордонних справ Канади.

Польові роботи проводилися Київським міжнародним інститутом соціології

НДІ Україна



РЕГІОНИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дати проведення польових робіт: 
5 - 30 грудня 2019 р.
5238 проведених інтерв’ю2



ЗАГАЛЬНІ СОЦІАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА 
ПРОБЛЕМИ
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Чому Ви налаштовані оптимістично щодо майбутнього України? 
(q5)

9

Відкрите питання,
дозволяється один 
варіант відповіді



Наскільки важливо для Вас, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією?
Лише відповіді “Дуже важливо/Важливо” (q9 X Поселення)

Частка відповідей на національному 
рівні не змінилась з вересня 2019.
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Чому Ви пишаєтеся бути українцем/українкою? (q10)
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Відкрите питання, 
дозволяється кілька 
варіантів відповідей



З яким із тверджень Ви погоджуєтесь? 
(q52 X Поселення)

Частка відповідей на національному рівні 
суттєво не змінилась у порівнянні з вереснем
2019.
Центр/Північ – зростання на 9%,
Схід – зниження на 12%

“Влада як працівник; люди мають бути керівниками, 
які здійснюють контроль за діями Влади”

“Влада як батьки; про людей потрібно піклуватися як 
про дітей”

Частка відповідей на національному рівні 
суттєво не змінилась у порівнянні з вереснем 
2019. 
Cхід – зростання на 14%
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РІВНІСТЬ МІЖ ЖІНКАМИ ТА 
ЧОЛОВІКАМИ
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65% українців хочуть 
бачити кращий баланс 
чоловіків та жінок у 
політичному житті



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” (q19 Підвибірка А X Поселення)

Частка відповідей на національному 
рівні не змінилась з вересня 2019.
Південь – зростання на 14%,
Схід – зниження на 9%
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Відкрите питання, 
дозволяється кілька 
варіантів відповідей
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ІНСТИТУЦІЇ: ПРЕЗИДЕНТ, 
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ТА УРЯД
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Три найпріоритетніші реформи однакові в 
кожній місцевості з додатковою вибіркою, 
за вийнятком Києва та Херсона, де варіант 
відповіді “Незалежні суди” виявився більш  
важливішим, ніж варіант відповіді 
“Боротьба з безробіттям”
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ,
КОНФЛІКТ ТА ЗАГРОЗИ
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30

5% респондентів хочуть, щоб Україна 
була лише державою-членом
Євразійського Митного союзу



До 2030 року чи Ви б хотіли, щоб Україна була державою-членом Європейського Союзу? 
Лише відповіді “Так” (q57 X Поселення)

Частки відповідей на національному 
рівні та по регіонах, в загальному, 
повернулися до показників відповідей 
до 2019 року



До 2030 року чи Ви б хотіли, щоб Україна була державою-членом НАТО? 
Лише відповіді “Так” (q57 X Поселення)

Частка відповідей на національному 
рівні суттєво не змінилась у порівнянні 
з вереснем 2019.
Південь – зниження на 4%,
Схід – зниження на 10%
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СТАВЛЕННЯ ДО ПОЛІТИЧНИХ 
ПАРТІЙ
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Грудень 2018 Вересень 2019 Грудень 2019

Відповіді респондентів, що не мають 
позитивного ставлення до жодної з 
партій, включають відповіді “Дуже 
негативне”, “Негативне”, “Нейтральне”, 
“НЕ ЗНАЮ” та “ВІДМОВА ВІДПОВІДАТИ”

39

Яким є сьогодні Ваше ставлення до наступних політичних партій? Лише 
респонденти, що не мають позитивного ставлення до жодної з партій 

(q42 X Поселення)
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ЛІДЕРИ
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МІСЦЕВІ ПРОБЛЕМИ ТА ВИБОРИ
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ТОП три проблеми 
однакові у всіх регіонах з 
додатковими вибірками.
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Відкрите питання, 
дозволяється кілька 
варіантів відповідей



СПОЖИВАННЯ МЕДІА
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Як часто Ви користуєтеся Інтернетом для пошуку новин?
Лише відповіді “Хоча б один раз на тиждень” (q66 X Поселення)

Частка відповідей на національному 
рівні суттєво не змінилась у порівнянні з 
вереснем  2019
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МЕТОДОЛОГІЯ



Методологія опитування 

• Дати польових робіт: 5 – 30 грудня 2019
• 5238 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
• Місто Київ [600]
• Місто Харків [600]
• Місто Дніпро [600]
• Місто Одеса [600]
• Місто Львів [600]
• Місто Херсон [600]

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

• Незалежна мережа контролерів провела контроль якості інтерв’ю 
• 30% інтерв’ю було перевірено контролерами

• Усі 5238 інтерв’ю було проведено з використанням планшетів
• Середня похибка для національної вибірки складає 3.3% та 6% для додаткових вибірок

• 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 опитування попередніх досліджень

• Грудень 2016
• Дати польових робіт: 9 листопада – 16 грудня 2016
• 6342 проведених інтерв’ю
• Вісім додаткових вибірок: місто Київ, райони Північно-Східного кордону в Сумській та Харківській областях, місто Харків, Херсонська область, місто Одеса, 

Ізмаїльський район на Півдні Одеської області, місто Львів, Хмельницька область

• Липень 2017
• Дати польових робіт: 1 – 31 липня 2017
• 5125 проведених інтерв’ю
• Шість додаткових вибірок: місто Київ, місто Харків, Херсонська область, місто Одеса, місто Львів, Краматорський регіон

• Липень 2018
• Дати польових робіт: 3 – 31 липня 2018
• 5784 проведених інтерв’ю
• Сім додаткових вибірок: місто Київ, місто Харків, Краматорський регіон - міста Краматорськ і Слов’янськ разом із навколишніми сільськими місцевостями, Херсонська 

область, місто Одеса, місто Львів, Тернопільська область

• Грудень 2018
• Дати польових робіт: 5 грудня 2018 – 9 січня 2019
• 5238 проведених інтерв’ю
• Шість додаткових вибірок: місто Київ, місто Харків, Краматорський регіон - міста Краматорськ і Слов’янськ разом із навколишніми сільськими місцевостями, 

Херсонська область, місто Одеса, місто Львів

• Травень 2019
• Дати польових робіт: 14 – 29 травня 2019
• 2502 проведених інтерв’ю
• Національні вибірки з макрорегіонами (Центр/Північ, Схід, Південь, Захід)

• Вересень 2019
• Дати польових робіт: 14 серпня – 9 вересня 2019
• 2004 проведених інтерв’ю
• Національні вибірки з макрорегіонами (Центр/Північ, Схід, Південь, Захід)
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