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ПРЕС-РЕЛІЗ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
 

«СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ 
НА ПОЧАТКУ 2020 РОКУ» 

 
 
 

Терміни: Центр соціальних та маркетингових досліджень «Социс» провів загальнонаціональне 
дослідження з 20 по 27 січня 2020 року. 

 
 
 

Вибірка: 2 000 респондентів в усіх областях України (без врахування населення АР Крим та окупованих 
територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком 
від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання. 
 
 
 

Статистична похибка дослідження: +/– 2,1% (з імовірністю 0,95) 
 
 
 

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за місцем проживання 
респондента. 
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СТАВЛЕННЯ ДО КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ В КРАЇНІ 
 
Найактуальнішими проблемами для більшості опитаних як і раніше залишаються війна на 

Сході України (67,2%) та соціально-економічні проблеми: низький рівень зарплат чи пенсій (52,3%), 
підвищення комунальних тарифів (37,5%), зростання цін на основні товари та інфляція (27,1%). 

При чому протягом останніх декількох місяців актуальність (важливість) двох проблем стає все 
більше значущими. Це, перш за все, війна на Сході України та рівень комунальних тарифів для 
населення.  

Також значна частина населення віднесла до найактуальніших проблем безробіття (21,9%), 
хабарництво та корупцію в органах центральної влади (15,5%), соціальне розшарування суспільства 
(14,5%) та неможливість отримання якісної медичної допомоги (14,1%).  

Найменш значущими проблемами українці вважають недоступність якісної освіти (1,9%) та 
нестачу свободи слова та демократії (0,3%). 

 
Таблиця 1. 

Які проблеми країни є зараз особисто для Вас найбільш важливими. 
(Респондент міг обрати кілька варіантів відповіді, тому загальна сума відповідей перевищує 100%) 

 % 
Воєнний конфлiкт на Сходi України 67.2 
Низький рiвень зарплати чи пенсiї 52.3 
Пiдвищення тарифiв на комунальнi послуги 37.5 
Пiдвищення цiн на основнi товари, iнфляцiя 27.1 
Вiдсутнiсть роботи, безробiття 21.9 
Хабарництво i корупцiя у центральнiй владi 15.5 
Соцiальне розшарування, прiрва мiж бiдними i багатими 14.5 
Неможливiсть отримати якiсне медичне обслуговування 14.1 
Корупцiя у судах, полiцiї, прокуратурi 11.9 
Некомпетентнiсть влади 10.8 
Недостатнiй рiвень соцiального захисту 6.5 
Несприятливi умови для розвитку малого та середнього бiзнесу 
(великi податки тощо) 3.9 

Зростання злочинностi, недостатня безпека на вулицях 3.0 
Неможливiсть отримати якiсну освiту 1.9 
Нестача свободи i демократiї 0.3 
IНША 0.4 
ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI/ НЕ ЗНАЮ 0.5 
ЖОДНА З НИХ 0.1 
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Оцінка вектору розвитку подій в середині країни в показує, що лише 18% опитаних вважає, що 
події в Україні розвиваються у правильному напрямку. Кількість тих, хто каже в чомусь в 
правильному, а в чомусь ні – 51,8%. Близько чверті (24,6%) відзначають, що події в Україні 
розвиваються у неправильному напрямку. 

 

Таблиця 2. 
Як Ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямку? 
 % 
У правильному напрямку 18.0 
У чомусь в правильному, а в чомусь в неправильному 51.8 
У неправильному напрямку 24.6 
ВВ/ ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 5.6 
 
 

ЕЛЕКТОРАЛЬНІ НАСТРОЇ УКРАЇНЦІВ 
 

 

Якби вибори до Верховної Ради України відбувались найближчої неділі, то би політичні партії 
розмістились наступним чином. Результати нижче наведено серед тих, хто визначився з власним 
вибором партії і готовий прийняти участь у голосуванні. 

Перше місце посідає партії влади «Слуга народу» – 47,9%, наступний результат у «Опозиційної 
платформи - За життя» – 14,4%. За «Європейську солідарність» проголосували би 12,0%. Далі слідує 
партія «Батьківщина» – 8,0%.  

Всі інші партії отримують менше 5% підтримки. Із представлених у парламенті поточного 
скликання політичних сил не подолала би п’ятивідсотковий бар’єр партія «Голос» – за неї наразі 
готові голосувати 2,2%. Натомість близька до проходження в парламент партія «Сила і честь» – 4,8%. 

У своїх заявах населення показує досить активну позицію із волевиявлення. Всього 17,6% 
українців стверджують, що не взяли би участь у виборах, якби вони проходили найближчої неділі.  

8,1% респондентів не могли визначитись кому віддати свій голос.  
 
Таблиця 3. 
За яку партію Ви б проголосували, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися наступної неділі? 

  

Серед тих, хто 
визначився з 

вибором і буде 
голосувати (n=1487) 

Партiя `Слуга народу` (О.Корнiєнко) 47.9 
Партiя `Опозицiйна платформа - За життя` (Ю.Бойко) 14.4 
Партiя `Європейська солiдарнiсть` (П.Порошенко) 12.0 
Партiя ВО `Батькiвщина` (Ю.Тимошенко) 8.0 
Партiя `Сила i честь` (I.Смешко) 4.8 
Партiя `Радикальна партiя Олега Ляшка` (О.Ляшко) 2.7 
Партiя `Голос` (С.Вакарчук) 2.2 
Партiя `Громадянська позицiя` (А.Гриценко) 1.9 
Партiя `Партiя Шарiя` (О.Бондаренко) 1.5 
Партiя ВО `Свобода` (О.Тягнибок) 1.5 
Партiя `Українська стратегiя Гройсмана` (В.Гройсман) 1.5 
Партiя `Опозицiйний блок` (Є.Мураєв) 1.0 
Партiя `Нацiональний корпус` (А.Бiлецький) 0.3 
IНША ПАРТIЯ 0.4 
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МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА 
 

Таблиця 4. 
На Вашу думку, яку позицію стосовно України займає кожна із зачитаних мною країн – дружню, нейтральну чи 
ворожу позицію? 

100% ПО КОЖНОМУ РЯДКУ (КРАЇНІ) 
Займає 
дружню 
позицію 

Займає 
нейтральну 

позицію 

Займає 
ворожу 
позицію 

ВВ/ НЕ 
ЗНАЮ 

Білорусь 31.9 52.6 4.4 11.1 
Китай 12.8 57.4 7.2 22.7 
Молдова 18.3 59.3 1.2 21.1 
Німеччина 36.9 47.2 3.8 12.0 
Польща 40.8 42.9 5.2 11.0 
Росія 6.0 13.7 70.5 9.9 
Румунія 15.9 57.1 5.7 21.3 
Словаччина 19.8 55.9 2.3 22.0 
США 38.3 40.3 9.1 12.4 
Туреччина 18.4 57.8 2.7 21.1 
Угорщина 12.3 53.4 11.7 22.5 
Франція 27.7 53.3 3.3 15.8 

 
 

Таблиця 5. 
Якби найближчим часом відбувся референдум з приводу вступу України до Європейського Союзу та НАТО, як би 
Ви проголосували? 

  Вступ до ЄС Вступ до НАТО 
Проголосували би ЗА 58.6 46.2 
Проголосували би ПРОТИ 23.7 31.5 
НЕ БРАЛИ Б УЧАСТI В РЕФЕРЕНДУМI 6.4 7.0 
ВВ/ ВIДМОВА ВIД ВIДПОВIДI/ НЕ ЗНАЮ 11.3 15.4 

 
 


