
Розробка та виконання опитування здійснені Національним Демократичним Інститутом (НДІ) 
за фінансової підтримки Швеції та Фонду розвитку ефективного врядування Великої Британії

Польові роботи проводилися GfK Україна

Національне опитування з питань рівності між чоловіками та жінками в Україні
Липень 2018

Офіс Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України
Іванни Климпуш-Цинцадзе



Що таке демократія? Наскільки вона важлива?
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81% сказали, що це важливо або 
дуже важливо для них 
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Наскільки важливою для Вас є рівність між 
чоловіками та жінками? 
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77% респондентів (81% жінок і 
73% чоловіків) дали оцінку 7-10, 
що означає, що це питання є 
важливим, дуже важливим чи 
надзвичайно важливим для них.



Одне слово, яке Ви асоціюєте з наступним поняттям:
Рівність (q4a) 
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Одне слово, яке Ви асоціюєте з наступним поняттям:
Рівність між чоловіками та жінками (q4b)
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Чи чоловіки та жінки турбуються про однакові 
щоденні проблеми?
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Загалом, жінок та чоловіків
турбують однакові проблеми
їхнього щоденного життя
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Переважна більшість респондентів 
переконані, що жінки та чоловіки 
однаково турбуються про всі 
перелічені проблеми, крім двох



Як добре чоловіки та жінки розуміють турботи 
одне одного? 
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Виклики, з якими стикаються жінки, 
про які на їх думку, чоловіки не 

знають

Виклики, з якими стикаються чоловіки, 
про які на їх думку, жінки не знають
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Хто приймає рішення в сім’ї та як це 
змінюється?

15



16

40% вважають, що зараз чоловіки 
та жінки рівною мірою залучені 
до сімейного життя. У той же час, 
71% переконані, що чоловіки та 
жінки повинні бути рівною мірою 
залучені до сімейного життя, що 
демонструє сильне прагнення до 
більшого прогресу в цьому 
напрямку.
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Відповіді на це 
питання не 
відрізняються суттєво 
на регіональному 
рівні
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Респонденти 
різного віку мають 
схожі відповіді на 
це питання
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Існує помітна різниця 
поколінь щодо всіх типів 
рішень. Нині більше 
чоловіків і жінок рівною 
мірою залучені до 
прийняття важливих 
сімейних рішень  
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73% респондентів дали 
оцінки 7-10, маючи на увазі, 
що участь чоловіків є 
важливою, дуже важливою 
або надзвичайно важливою 
для них. 

Погляди жінок і чоловіків 
щодо цього питання 
співпадають.
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Хто переважно має бути відповідальним за різні 
види діяльності – чоловіки чи жінки?
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Більшість респондентів 
переконана, що чоловіки та 
жінки повинні рівною мірою 
розділяти відповідальність 
щодо більшості питань. Однак, 
якщо мова йде про  
прибирання та приготування 
їжі більшість вважає, що це має 
бути, в першу чергу, 
відповідальність жінки. Також 
більшість думає, що за 
забезпечення сім’ї, ремонтні 
роботи, захист країни та 
патрулювання вулиць в першу 
чергу мають відповідати 
чоловіки
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Є певні відмінності у відповідях 
чоловіків і жінок, але вони дуже 
незначні – у межах похибки.



Наскільки рівним для жінок та чоловіків є 
професійне життя?
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Відсутня суттєва статистична 
різниця між тим, як 
респонденти  оцінюють 
поточну ситуацію і якою вони 
бачать бажану ситуацію. Це 
демонструє, що рівність у 
залученні до ринку праці, якого 
прагнуть опитані, уже майже 
досягнено. 
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Існують певні регіональні
відмінності у відповідях на
це питання. Зокрема, 
спостерігається більший
запит на рівність на Півдні



30

66% дали оцінки 7-10, маючи на
увазі, що це є важливим, дуже
важливим або надзвичайно
важливим для них.
Чоловіки значно більше, ніж жінки, 
схильні давати оцінку 10 із 10.
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Щодо всіх перелічених проблем, 
крім однієї, більшість вважає, що 
до чоловіків і жінок ставляться на 
роботі однаково. У той же час, 
відповіді меншостей включають 
як думки жінок, так і чоловіків.
Кількість тих, хто вважає, що існує 
рівність у ставленні до жінок і 
чоловіків, різко зменшується, 
коли мова йде про цькування та 
сексуальні домагання.
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Відповіді чоловіків і жінок є 
однаковими на це питання



40



41

Розподіл відповідей на 
це питання за віком та 
статтю є схожим. 
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Наскільки рівним для жінок та чоловіків є
політичне життя?  
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66% бачать, що наразі в 
політичному житті домінують
чоловіки, але лише 36% 
вважають, що так має бути.

61% прагнуть більш
збалансованого представництва у 
політичному житті країни.
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Вік не є визначальним 
у цьому питанні
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Наразі приблизно 13% міністрів 
Кабінету Міністрів України – жінки

Наразі приблизно 12% депутатів 
Верховної Ради України – жінки

Наразі приблизно 15% депутатів 
обласних рад – жінки

Наразі приблизно 15% голів 
об’єднаних територіальних громад –

жінки

Наразі близько 8% мерів міст 
– жінки

На питання щодо
кількісного
представництва жінок
різних статей на всіх
рівнях політичного життя, 
жінки більш схильні, ніж
чоловіки, вимагати
збільшення
представництва жінок. У 
той же час, значна
кількість чоловіків також
підтримують думку, що
потрібно змінити ситуацію
та збільшити
представництво жінок у 
політичному житті
України.



Методологія

– Польові роботи: 2 –23 липня 2018 року

– 2 558 виконаних інтерв’ю
• Загальнонаціональна вибірка була випадковою на всіх 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’юери пройшли чотирирівневий навчальний модуль, який включав 16 годин тренінгів

• Незалежна мережа контролерів провела контроль якості інтерв’ю

• 20% інтерв’ю було перевірено контролерами

• Усі інтерв’ю були проведені за допомогою планшетів

• Середня межа похибки вибірки складає +/-3% 

51



Методологія опитування 2
• Середня похибка для цього опитування складає +/- 3%

• Межа похибки є різною для кожної відповіді кожного питання в усіх дослідженнях. У цій 
презентації межа похибки вказується для кожного питання/варіанту відповіді. 

• Це показано на прикладі, наведеному нижче:

• А є статистично більшим, ніж B і C.

• Немає статистичної різниці між B і C. 
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Регіони

Захід
Центр/

Північ

Південь

Схід


