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Ставлення громадян України до
актуальних проблем внутрішньої і
зовнішньої політики держави
Результати соціологічного дослідження
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 11 червня 2014
року. Було опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за
винятком Криму за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціальнодемографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева,
випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка
вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
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Громадяни України висловлюють значний інтерес до визначення основних напрямів
розвитку її внутрішньої та зовнішньої політики, про що свідчать високі наміри участі у
можливих референдумах з цих питань. Відповідаючи на питання:. «Якби у найближчі
вихідні відбувся референдум щодо актуальних проблем розвитку України, зокрема:
статусу української та російської мов, можливості федералізації України, можливості
інтеграції України до ЄС, Митного союзу, НАТО, чи взяли б Ви участь у такому
референдумі?», 48,5% респондентів відповіли, що впевнені в тому, що візьмуть участь, ще
31,4% – що, скоріше за все, візьмуть участь у референдумі.
У випадку проведення референдуму стосовно територіально-політичного устрою
України 78,5% усіх опитаних (або 81,9% тих, хто збирається взяти участь у референдумі)
проголосували б за унітарну державою, де мають відбутися децентралізація влади та
істотне розширення повноважень місцевих органів влади в економічній, соціальній та
гуманітарній сферах. За федеративну державу мають намір проголосувати відповідно
12,3% і 11,6% опитаних. Частка тих, хто виступає за унітарний устрій держави, зросла
порівняно з кінцем березня-початком квітня 2014 р., коли проводилося аналогічне
опитування – тоді вона становила 69,3% серед усіх опитаних. Частка тих, хто виступає за
федеративний устрій, зменшилася з 16,7% до 12,3%. За унітарну державу (за умови
децентралізації влади) виступають більшість жителів усіх регіонів (від 95% на Заході
країни до 63% на Сході).
68% усіх опитаних (або 72,7% тих, хто збирається взяти участь у референдумі)
проголосували б за те, щоб українська мова була єдиною державною, відповідно 28,6% і
25,8% – за те, щоб в Україні було дві державні мови – українська та російська. Підтримка
української мови як єдиної державної порівняно з кінцем березня-початком квітня 2014 р.
зросла з 56,5% до 68%, підтримка ідеї двох державних мов знизилася з 37,6% до 28,6%. За
українську мову як єдину державну виступають більшість жителів Західного і
Центрального регіонів (відповідно 91,8% і 83,3%), 50,2% відсотки жителів Південного
регіону (43,7% жителів цього регіону підтримують ідею двох державних мов). У
Східному регіоні 52,7% опитаних виступають за те, щоб в Україні дві мови – українська
та російська – були державними, а 44% – за те, щоб лише українська мала статус
державної.
За вступ України до Європейського союзу готові проголосувати 60,9% усіх опитаних
(або 66,7% тих, хто збирається взяти участь у референдумі). Проти вступу до ЄС
виступають відповідно 22,1% і 19,5%. Частка тих, хто виступає за вступ до ЄС, порівняно
з кінцем березня-початком квітня 2014 р. зросла з 54,5% і 60,9%, підтримка ідею вступу
до Митного союзу залишилося практично незмінною (відповідно 23,9% і 22,1%). За вступ
до ЄС виступає більшість жителів Західного (94,7%) і Центрального (72,1%) регіонів та
відносна більшість жителів Півдня (41,9% при рівні підтримки вступу до Митного союзу
29,3%). За вступ до Митного союзу виступає відносна більшість жителів Сходу країни
(46,8%), вступ до ЄС у цьому регіоні підтримують 35,2% опитаних.
У випадку проведення референдуму стосовно вступу до НАТО за вступ до цієї
організації проголосувало б 40,8% усіх опитаних (або 45,4% тих, хто збирається взяти
участь у референдумі). Проти вступу – 40,1% і 36,4%, відповідно. Частка тих, хто
підтримує вступ до НАТО, порівняно з кінцем березня-початком квітня 2014 р. зросла з
35,8% до 40,8%, а частка тих, хто виступає проти – зменшилася з 47,9% до 40,1%. За вступ
до НАТО виступають більшість жителів Західного регіону (73,4%), відносна більшість
жителів Центрального регіону (45,8% при 29,9% проти). Проти вступу до НАТО
виступають більшість жителів Південного (57,9%) і Східного (64,2%) регіонів.
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Дані в таблицях наведені у відсотках.
Області розподіляються за регіонами таким чином:
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська,
Чернівецька області.
Центр: Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська,
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області та місто Київ.
Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області.
Схід: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області.
ОДНОМІРНИЙ РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ НА ЗАПИТАННЯ
Якби у найближчі вихідні відбувся референдум щодо актуальних проблем розвитку України,
зокрема: статусу української та російської мов, можливості федералізації України,
можливості інтеграції України до ЄС, Митного союзу, НАТО, чи взяли б Ви участь у такому
референдумі?
Упевнений(на), що взяв би участь
48,5
Скоріше за все, взяв би участь
31,4
Важко сказати напевно, ще не вирішив(ла)
11,3
Скоріше за все, не брав би участі
3,5
Упевнений(на), що не брав би участі
4,6
Не відповіли
0,7
Якби у найближчі вихідні відбувся референдум щодо актуальних проблем розвитку України,
то як би Ви проголосували? Зокрема з таких питань:
Яку форму територіального та політичного устрою України ви підтримуєте?

Україна повинна бути унітарною державою, де мають
відбутися децентралізація влади та істотне розширення
повноважень місцевих органів влади в економічній,
соціальній та гуманітарній сферах
Україна повинна стати федеративною державою
Важко відповісти (не зачитувати)

% усіх

% тих, хто збирається
взяти участь у
референдумі

78,5

81,9

12,3
9,2

11,6
6,4

Яким чином повинні співіснувати українська та російська мови в Україні?

Українська мова – єдина державна, російська – вільно
використовується у всіх сферах життя
Українська та російська – дві державні мови в Україні
Важко відповісти (не зачитувати)
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% усіх

% тих, хто збирається
взяти участь у
референдумі

68,0

72,7

28,6
3,3

25,8
1,5

До якого інтеграційного об’єднання повинна прагнути Україна в перспективі?
% усіх

Вступ України до Європейського союзу
Вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану
Важко відповісти (не зачитувати)

% тих, хто
збирається
взяти участь у
референдумі
66,7
19,5
13,8

60,9
22,1
17,0

Ви за вступ України до НАТО чи проти?
% усіх
За вступ України до НАТО
Проти вступу України до НАТО
Важко відповісти (не зачитувати)

% тих, хто збирається взяти
участь у референдумі
45,4
36,4
18,1

40,8
40,1
19,1

РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДЕЙ ЗА РЕГІОНАМИ
Якби у найближчі вихідні відбувся референдум щодо актуальних проблем розвитку України,
зокрема: статусу української та російської мов, можливості федералізації України,
можливості інтеграції України до ЄС, Митного союзу, НАТО, чи взяли б Ви участь у такому
референдумі?

Упевнений(на), що взяв би участь
Скоріше за все, взяв би участь
Важко сказати напевно, ще не
вирішив(ла)
Скоріше за все, не брав би участі
Упевнений(на), що не брав би участі
Не відповіли

Захід
69,5
24,7

Центр
47,7
30,2

Південь
35,5
39,3

Схід
40,6
34,2

4,3

12,6

13,1

13,7

1,0
0,2
0,2

3,6
4,2
1,6

5,1
6,5
0,5

4,2
7,1
0,1

Якби у найближчі вихідні відбувся референдум щодо актуальних проблем розвитку України,
то як би Ви проголосували? Зокрема з таких питань:
Яку форму територіального та політичного устрою України ви підтримуєте?

Україна повинна бути унітарною державою,
де мають відбутися децентралізація влади та
істотне розширення повноважень місцевих
органів влади в економічній, соціальній та
гуманітарній сферах
Україна повинна стати федеративною
державою
Важко відповісти
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Захід

Центр

Південь

Схід

95,0

84,6

76,6

63,1

1,7

4,1

12,6

26,7

3,4

11,3

10,7

10,2

Яким чином повинні співіснувати українська та російська мови в Україні?

Українська мова – єдина
державна, російська –
вільно використовується у
всіх сферах життя
Українська та російська –
дві державні мови в
Україні
Важко відповісти

Захід

Центр

Південь

Схід

91,8

83,3

50,2

44,0

6,0

13,5

43,7

52,7

2,2

3,2

6,0

3,3

До якого інтеграційного об’єднання повинна прагнути Україна в перспективі?
Вступ України до
Європейського союзу
Вступ України до
Митного союзу Росії,
Білорусі та Казахстану
Важко відповісти

Захід

Центр

Південь

Схід

94,7

72,1

41,9

35,2

0,7

8,0

29,3

46,8

4,6

19,9

28,8

18,0

Захід

Центр

Південь

Схід

73,4

45,8

24,3

21,4

7,7

29,9

57,9

64,2

18,9

24,3

17,8

14,4

Ви за вступ України до НАТО чи проти?

За вступ України до
НАТО
Проти вступу України до
НАТО
Важко відповісти

ДИНАМІКА ПО ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКАХ
Якби у найближчі вихідні відбувся референдум щодо актуальних проблем розвитку України,
то як би Ви проголосували? Зокрема з таких питань:
Яким чином повинні співіснувати українська та російська мови в Україні?, % серед усіх
опитаних
28.03-2.04.2014*
Українська мова – єдина державна, російська –
вільно використовується у всіх сферах життя
Українська та російська – дві державні мови в
Україні
Важко відповісти

6-11.06.2014

56,5

68,0

37,6

28,6

5,9

3,3

* За результатами опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова та
Соціологічною групою «Рейтинг» з 28 березня по 2 квітня 2014 року у всіх регіонах України за
винятком Криму. Опитано 3011 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не
перевищує 1,9%.
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Яку форму територіального та політичного устрою України ви підтримуєте?, % серед усіх
опитаних

28.03-2.04.2014
Україна повинна бути унітарною державою, де
мають відбутися децентралізація влади та істотне
розширення повноважень місцевих органів влади в
економічній, соціальній та гуманітарній сферах
Україна повинна стати федеративною державою
Важко відповісти

6-11.06.2014

69,3

78,5

16,7
14,0

12,3
9,2

До якого інтеграційного об’єднання повинна прагнути Україна в перспективі?, % серед усіх
опитаних

Вступ України до Європейського союзу
Вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі
та Казахстану
Важко відповісти

28.03-2.04.2014
54,5

6-11.06.2014
60,9

23,9

22,1

21,6

17,0

Ви за вступ України до НАТО чи проти?, % серед усіх опитаних
28.03-2.04.2014
35,8
47,9
16,3

За вступ України до НАТО
Проти вступу України до НАТО
Важко відповісти
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6-11.06.2014
40,8
40,1
19,1

