
Можливості та перешкоди на шляху 
демократичного транзиту України

Загальнонаціональне опитування з шістьмома місцевими збільшеними вибірками
Липень 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) та Уряду Швеції 

Польові роботи були проведені Київським міжнародним інститутом соціології

НДІ Україна



Додаткові вибірки та регіони у дослідженні
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• Опитування НДІ:
• Дати польових робіт: 1 – 31 липня 2017 року
• 5,125 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 збільшених вибірок
• Київ [601]
• Харків [601]
• Херсонська область [602]
• Одеса [601]
• Львів [600]
• Краматорський регіон – міста Краматорськ і Слов’янськ разом із 

навколишніми сільськими місцевостями[600]

• 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 5,125 інтерв’ю було проведено за допомогою планшетів 
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• 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 :

• У цьому прикладі А є статистично більшим, ніж B і C. 

• Проте, немає статистичної різниці між B і C. 

• Крім того, проводився багатовимірний регресійних аналіз даних. 
Регресійний аналіз оцінює прогностичні, а не причинні, відносини між 
змінними. Результати регресії були додані до слайдів в текстових полях.



Проблеми, реформ та корупція







Кількість відповідей 
«Батьки» знизилася на 
8%, а «Працівник» 
збільшилося на 15% 
порівняно з груднем 
2016



Видимість жінок-лідерок 
поступово зростає. 
Відбувся значний зсув від 
«В основному, чоловіки» 
до (-12%) до «Значно 
більше чоловіки, ніж 
жінки» та «Трохи більше 
чоловіки, ніж жінки».



Значна позитивна 
зміна порівняно з 
груднем 2016: 
«Чоловіки трохи 
більше, ніж жінки»  
знизився на 7%
«Чоловіки  і жінки 
рівною мірою»  
збільшилося на 6%



Кількість тих, хто 
погоджуються з 
твердженням, що 
недостатня 
кількість 
кваліфікованих 
жінок пояснює 
гендерний 
дисбаланс серед 
виборних 
посадовців, 
зменшилася на 7%. 
Кількість тих, хто не 
погоджуються 
зросла на 7%



Кількість тих, хто 
відвідував збори 
громадян, 
зросла на 2%, хто 
збирав гроші - на 
7%,  хто збирався 
разом із 
місцевими 
посадовцями –
на 2% . Кількість 
тих, хто сказав, 
що «Ніколи не 
рибили б» 
зменшилася 
відповідно на 
4%, 11% і 4% 
протягом цього 
періоду.



Кількість відповідей 
«Так» знизилася на 
6% порівняно з 
груднем 2016 року.



Вперше з початку проведення цих 
опитувань у 2015 році 
співвідношення оптимізму до 
песимізму впало з 2:1 до 1:1



Проблеми, реформ та корупція



Варіанти «Конфлікт на 
Сході України», 
«Корупція» та «Охорона 
здоров’я»  розділяють 
друге місце 





Кількість тих, 
хто сказали, що 
відбулося 
погіршення у 
варіанті 
«Наявність 
робочих місць» 
зменшилася   
двох останніх 
опитуваннях



Значне 
зменшення 
серед тих, хто 
вважає, що 
ситуація 
«Погіршилася»  
між травнем 
2016 року та 
липнем 2017 
року: на 
національном
у рівні, у 
Львові, на 
Заході та 
Центрі/Півночі 













Важливі проблеми



Думки щодо цього 
питання стали 
жорсткішими 
порівняно з квітнем 
2017 року. Кількість тих, 
хто підтримує варіант 
«В умовах війни не 
повинно бути жодної 
торгівлі» зросла на 10%.







Децентралізація



Із грудня 2016 року 
відбулося падіння на 
4% тих, хто підтримує 
варіант «Уряд повинен 
мати більше влади».



Згідно з оцінками 
НДІ, станом на 
липень 2017 року 
13,6% населення 
проживали в 
об’єднаних 
територіальних 
громадах.





На 2% вищий результати 
на національному рівні.
Зростання у Києві, Львові 
та Центрі/Півночі на 10%, 
9%, та 5% відповідно. 



Міжнародні відносини та 
конфлікт



Вплив ЄС (+7%) та США (+3%) 
розглядаються більш позитивно. 
Силу впливу Росії оцінили на 9% нижче, 
але зменшилася кількість тих, хто 
оцінює вплив Росії негативно (на 12%).



Підтримка асоціації з ЄС залишається стабільною.
На 5% зросла підтримка вступу до НАТО. 
На 3% на національному рівні знизилися 
очікування, що країна залишатиметься 
позаблоковою.



Порівняно з груднем 2016 року 
відбулося невелике зниження 
прагнень (-4%) і очікувань (-6%), 
що вони повернуться під 
контроль України.  



Більшої підтримки здобула позиція, що Україна не повинна 
втрачати можливість визначати власне майбутнє. 
Розрив між тими, хто погоджується, і тими, хто проти, щоб Україна 
втратили право визначати своє майбутнє, збільшився на 4%. 



Політичні партії та наміри щодо голосування 
на виборах



*85% українців 
люблять морозиво





Переважно стабільні 
результати порівняно 
з груднем 2016 року, 
хоча варіант 
«Програма та 
обіцянки» зріс на 6%.







Також існує тренд зростання кількості 
тих, хто буде голосувати на 
перзидентських виборах – 40% 
обов’язково голосуватимуть (на 12% 
більше порівняно з травнем 2016 року)





Переважно стабільні 
результати порівняно 
з груднем 2016 року, 
крім «За життя», 
позитивне ставлення 
до якої збільшилося 
на 8%



Між результатами  
перших шістьох 
партій майже немає 
статистичної різниці. 
Решта партій теж 
мають статистично 
близькі результати.



Down 9% since 
December 2016


