
Можливості та перешкоди на шляху 
демократичного переходу України

Загальнонаціональне опитування
Травень 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



Методологія опитування

• Дати польових робіт: 14 – 29 травня 2019

• 2502 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

• 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 2502 інтерв’ю було проведено за допомогою планшетів

• 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 опитування попередніх досліджень
• Квітень 2017

• Дати польових робіт: 14 березня – 9 квітня 2017
• 2600 проведених інтерв’ю

• 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

• Грудень 2017 
• Дати польових робіт: Національна вибірка: 10 листопада – 10 грудня 2017, Краматорський регіон: 10 – 25 грудня, 2017 
• 7200 проведених інтерв’ю
• Додаткова вибірка: Краматорський регіон - міста Краматорськ і Слов’янськ разом із навколишніми сільськими місцевостями

• 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, Тернопільстка 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
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РЕГІОНИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дати проведення польових 
робіт: 14-29 травня 2019 р.
2502 проведених інтерв’ю
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ПРОБЛЕМИ ТА ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ В 
СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ



Наскільки важливо для Вас, щоб Україна стала повноцінно функціонуючою демократією?
Лише відповіді «Дуже важливо/Важливо» (q4 X Поселення)

Кількість відповідей “Дуже 
важливо/Важливо” зросла на 8% на 
національному рівні з грудня 2018 року,
Центр-Північ – зростання на 6%, 
Південь – зростання на 10%, 
Схід – зростання на 10%,
Захід – зростання на 5%



7



8

Співвідношення національного 
показника складає 3:1 на теперішній 
момент. Позитивна зміна 
прослідковується скрізь. Найбільш 
суттєва зміна на Півдні, де показник 
був песимістичний у співвідношенні 
2:1 до оптимістичного значення 3:1 



Різниця між показником 
«Працівник» та «Батьки» 
суттєво зросла на Сході та 
Півдні з липня 2018

9



З яким із тверджень Ви погоджуєтеся? Лише відповіді «Уряд як працівник; люди мають бути 
керівниками, які здійснюють контроль за діями Уряду»

(q45 X Поселення)
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Результат «Конфлікт на Сході 
України» зараз не має статистичної 
різниці з відповіддю «Зростання 
цін» як найважливіші 
загальнонаціональні проблеми
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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 

менше чоловіки, ніж жінки» (q8 X Поселення)
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ОЧІКУВАННЯ
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МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА КОНФЛІКТ
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До 2030 року чи Ви б хотіли, щоб Україна була державою-членом Європейського Союзу? 
Лише відповіді «Так» (q51 X Поселення)

Кількість відповідей зросла на 11% на 
національному рівні з грудня 2018;
Центр-Північ – зростання на 15%, 
Схід – зростання на 13%,
Південь – зростання на 12%, 
Захід – зростання на 8%

51% респондентів прагнуть лише
членства в ЄС



До 2030 року чи Ви б хотіли, щоб Україна була державою-членом НАТО? 
Лише відповіді «Так» (q51 X Поселення)

Кількість відповідей зросла на 10% на 
національному рівні з грудня 2018;
Центр-Північ – зростання на 12%, 
Захід – зростання на 12%
Південь – зростання на 8%
Схід – зростання на 5%



Обидва варіанти «хочуть» та 
«очікують» для відповіді «Вони 
повернуться під контроль України»
зросли на 10% з грудня 2018 року
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Результати варіанту щодо 
самовизначення лишаються 
стабільними у кожному 
опитування з  2015 року
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ПІСЛЯ ВИБОРІВ
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Як Ви вважаєте, вибори Президента України 2019 були вільні та чесні? Лише відповіді 
«Повністю вільні і чесні/Скоріше вільні і чесні» (q14 X Поселення)



Чи дивилися Ви дебати між П.Порошенко і В.Зеленським на стадіоні «Олімпійський» 
19 квітня? Лише відповіді «Так» (q23 X Поселення)



СТАВЛЕННЯ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
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*16 травня С.Вакарчук створив власну партію «Голос»
**24 травня партія БПП «Солідарність» була перейменована на «Європейська Солідарність»
*** 7 червня В.Гройсман оголосив, що очолить партію «Українська Стратегія» для участі у виборах до Верховної Ради України
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ЛІДЕРИ
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ВИБОРИ ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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*24 травня партія БПП «Солідарність» була перейменована на «Європейська Солідарність»
**16 травня С.Вакарчук створив власну партію «Голос»
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МЕДІА СПОЖИВАННЯ
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