
 

 

 

 

 

ПОЛІТИЧНІ УПОДОБАННЯ МЕШКАНЦІВ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
 
Опитування проводилося групою «Рейтинг» та Київським міжнародним 
інститутом соціології з 23 лютого по 14 березня 2013 року. Польовий 
етап проходив з 27 лютого по 10 березня 2013 року. Опитування 
проводилося в Одеській області (в 46 населених пунктах), всього було 
опитано 1030 респондентів.  
Вибірка дослідження багатоступенева, випадкова. Помилка вибірки з 
вірогідністю 0,95 не перевищує 3.1% (без врахування дизайн-ефекту). 
Метод збору даних – особисте (face-to-face) інтерв'ю за місцем 
проживання респондентів. 



Результати дослідження 

Зовнішня політика 

Згідно  з  результатами  опитування  групи  "Рейтинг"  і  КМІС,  проведеного  в 
лютому‐березні  2013  року,  58%  жителів  Одеської  області  вибираючи  між 
підписанням  договору  про  асоціацію  і  подальшим  вступом  до  Європейського 
Союзу  або  повноправною  участю  в  Митному  Союзі  та  Єдиному  Економічному 
Просторі  з  Росією,  Білорусією  та Казахстаном,  вибирають Митний  Союз  і  ЄЕП,  а 
25% віддають перевагу договору про асоціацію та подальшому вступу в ЄС. 18% – 
не визначилися. 
 

Вибір між ЄС або
Митним союзом з ЄЕП

18%

25%

58%

ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ

Укласти договір про політичну Асоціацію з
Європейським Союзом з подальшим вступом

України в ЄС

Стати повноправним членом Митного Союзу і
Єдиного Економічного простору з Росією,

Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Що, на Вашу думку, для України краще: укласти договір про політичну асоціацію з 
Європейським союзом з подальшим вступом до ЄС, або ж стати повноправним 
учасником Митного Союзу і Єдиного Економічного простору з Росією, Білоруссю і 

Казахстаном? 

 

56%  жителів  Одеської  області  хотіли  б,  щоб  Україна  не  ставала  членом 
Європейського  Союзу  і  мала  з  Росією  відкриті  кордони  –  без  віз  і  митниць,  а  з 
Європейським Союзом закриті кордони – з візами і митницею; 27% – щоб Україна 
підписала  договір  про  політичну  асоціацію  і  зону  вільної  торгівлі  і,  ставши 
членом  Європейського  Союзу,  мала  з  Росією  закриті  кордони  –  з  візами  і 
митницями  та  одночасно  відкриті  кордони  і  безвізовий  режим  з  країнами 
Європейського Союзу. 17% не змогли відповісти на це питання. 
 



Вибір між ЄС або Митним союзом з ЄЕП з 
урахуванням можливого закриття кордону з Росією

17%

27%

56%

Важко сказати, не знаю

Щоб Україна стала членом ЄС, мала з Росією закриті
кордони і  одночасно відкриті кордони і  безвізовий

режим з країнами ЄС

Щоб Україна не ставала членом ЄС і  мала з Росією
відкриті кордони, а з ЄС закриті кордони

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Підписання Україною договору про політичну асоціацію та Зону вільної торгівлі з
Європейським Союзом має мету вступ у перспективі в Європейський союз.

Вступ до Європейського Союзу вимагає запровадження віз з країнами, які не є членами цього Союзу, в 
тому числі з Росією, з іншого боку ‐ це гарантує

безвізовий в'їзд до країн Європейського Союзу. Чому б Ви віддали перевагу?

 

68%  опитаних  хотіли  б,  щоб  Україна  і  Росія  були  незалежними,  але  дружніми 
державами  –  з  відкритими  кордонами,  без  віз  і  митниць.  11%  вважають,  що 
відносини України  та  Росії  повинні  бути  такими ж,  як  з  іншими державами  –  із 
закритими  кордонами,  візами,  митницями.  При  цьому  19%  респондентів 
вважають, що Україна та Росія повинні об'єднатися в єдину державу. Ще 2% – не 
визначилися. 
 

Відносини України з Росією

2%

11%

19%

68%

Важко сказати, не знаю

Відносини України з Росією мають бути такими
самими, як з іншими державами ‐ з закритими

кордонами, візами, митницями 

Україна і Росія мають об‘єднатись в одну
державу

Україна і Росія мають бути незалежними, але
дружніми державами ‐ з відкритими

кордонами, без віз та митниць

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією? 

 
Жителі  області  більш  оптимістично  оцінюють  перспективи  продажу  продукції 
української промисловості та сільського господарства, у разі якщо Україна стане 
повноправним членом Митного Союзу та ЄЕП (56%), ніж при вступі нашої країни 
до ЄС (22%). При цьому 23% не знають, як краще. 
 



Перспективи зовнішньої торгівлі

23%

22%

56%

Важко сказати, не знаю

Якщо стане повноправним членом
Європейського Союзу

Якщо стане повноправним членом Митного
Союзу і  Єдиного Економічного простору

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Як Ви вважаєте, в якому випадку у продукції української промисловості та сільського 
господарства буде більше шансів добре продаватися ‐ якщо Україна стане 

повноправним членом Європейського Союзу або стане повноправним членом Митного 
Союзу і ЄЕП?

 
 
Подібно опитані оцінили можливості українських громадян знайти гарну роботу 
– 49% опитаних вважають, що з працевлаштуванням буде краще, за умови вступу 
України до ЄЕП і 25% ‐ за умови, що Україна вступить до ЄС. 26% – не визначилися 
з думкою щодо цього питання. 
 

Перспективи працевлаштування

26%

25%

49%

Важко сказати, не знаю

Якщо стане повноправним членом
Європейського Союзу

Якщо стане повноправним членом Митного
Союзу і  Єдиного Економічного простору

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Як Ви вважаєте, в якому випадку у продукції української промисловості та сільського 
господарства буде більше шансів добре продаватися ‐ якщо Україна стане повноправним 
членом Європейського Союзу або стане повноправним членом Митного Союзу і Єдиного 

Економічного Простору? 

 
 
Подвійне громадянство 
 
58% жителів Одеської області в тій чи іншій мірі згодні, що Україні потрібно 
ввести можливість подвійного громадянства з іншими країнами, 21% – не 
підтримують цю ідею. 15% – наскільки згодні, настільки й не згодні з цією ідеєю, 
а 6% – не визначилися. 
 



Необхідність подвійного громадянства

6%

21%

15%

58%

Важко сказати, не
знаю

Скоріше не згодний

Наскільки згодний,
настільки й не згодний

Скоріше згодний

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Якою мірою Ви згодні або не згодні з тим, що Україні потрібно запровадити подвійне 
громадянство з іншими країнами? 

 
Якби подвійне громадянство в Україні було дозволено, то 31% жителів Одещини 
хотіли б при збереженні українського отримати ще й російське громадянство. 7% 
– громадянство Німеччини, 4% – США, по 3% ‐ Італії чи Канади. При цьому менше 
третини  опитаних  жителів  області  не  хотіли  б  отримати  друге  громадянство 
(27%). 

Бажане громадянство за умови збереження 
українського

14%

27%

8%

1%

2%

3%

3%

4%

7%

31%

Важко сказати, не знаю

Не хотіли б

Іншої країни

Ізраїлю

Польщі

Італії

Канади

США

Німеччини

Росії

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Скажіть, будь ласка, чи хотіли б Ви отримати громадянство ще однієї країни при 
збереженні українського, якби зараз була така можливість? 

 
 
53%  респондентів  хотіли  б  отримати  російське  громадянство  при  збереженні 
українського  (26.3%  упевнені,  що  хотіли  б,  26.4%  –  швидше  хотіли  б).  39% 
жителів  Одеської  області  не  хотіли  б  отримати  російське  громадянство  при 
збереженні українського (23.3% точно не хотіли б, 15.2% –  скоріше не хотіли б). 
9% опитаних не визначилися з думкою щодо цього питання. 
 



Кількість тих, хто хотів би отримати громадянство однієї з країн Європейського 
Союзу  при  збереженні  українського,  менша  за  тих,  хто  хотів  би  отримати 
російське – 44% (17.7% упевнені, що хотіли б, 24.8% – швидше хотіли б). Стільки 
ж  респондентів  (44%)  не  хотіли  б  отримати  громадянство  однієї  з  країн 
Європейського Союзу при збереженні українського (26.5% точно не хотіли б, 17% 
–  скоріше  не  хотіли  б).  14%  опитаних  не  визначилися  з  думкою  щодо  цього 
питання. 
 

Громадянство ЄС або Росії за умови 
збереження українського

26%

18%

26%

25%

15%

17%

23%

27%

9%

14%

Російське

Однієї з країн ЄС

Упевнений, що хотів би Скорее хотел бы Скоріше не хотів би

Точно не хотів би Важко сказати, не знаю

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Скажіть, будь ласка, чи хотіли б Ви отримати російське громадянство при збереженні 
українського, якби зараз була така можливість? 

 
 
Прогнози 
 
Третина  жителів  Одеської  області  (33%)  думають,  що  в  разі  якщо  Україна 
опиниться  в  складному  становищі,  яке  буде  вимагати  значної  безоплатної 
фінансової допомоги нашій країні, в першу чергу надасть підтримку Україні Росія. 
10% думають, що це буде Європейський Союз, 5% – що Міжнародний валютний 
фонд, 4% – міжнародні гуманітарні організації, наприклад ООН. 35% респондентів 
думають, що ніхто не прийде на допомогу Україні, 9% не змогли відповісти. 

Безоплатна фінансова допомога Україні від 
інших країн

9%

4%

4%

5%

10%

33%

35%

Важко сказати, не знаю

Інші

Міжнародні гуманітарні організації, наприклад
ООН

Міжнародні фінансові організації, наприклад
Міжнародний валютний фонд

Європейський Союз

Росія

Безоплатну фінансову допомогу Україні не
надасть жодна зі  сторін

Як Ви вважаєте, у разі якщо Україна опиниться в складному становищі, яке буде 
вимагати значної безоплатної фінансової допомоги нашій країні, хто в першу чергу 

надасть підтримку Україні ... 

 



36%  учасників  дослідження  думають,  що  Україну  коли‐небудь  приймуть  до 
Європейського  Союзу  (9%  упевнені,  що  приймуть,  26%  вважають,  що  скоріше 
приймуть). Тих, хто дотримується точки зору, що Україна ніколи не стане членом 
ЄС,  більше  –  50%  (20%  упевнені,  що  Україну  ніколи  не  приймуть  до  ЄС,  30% 
вибрали відповідь «скоріше не приймуть»). 15% опитаних не змогли визначитися 
з відповіддю. 
 

Перспективи прийняття України в ЄС

15%

20%

30%

26%

9%

Важко сказати,
не знаю

Упевнений, що не
приймуть

Скоріше не
приймуть

Скоріше
приймуть

Упевнений, що
приймуть

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Як Ви вважаєте, Україна коли‐небудь приймуть у Європейський союз?

 

Статус російської мови 

52% жителів Одеської області дотримуються думки, що російська мова повинна 
бути другою державною на всій території України. 42% вважають, що російську 
мову  треба  зробити  регіональною  мовою  в  тих  місцевостях,  де  більшість 
населення  цього  бажає.  5%  респондентів  вважають,  що  російську  мову  треба 
виключити  з  офіційного  спілкування  по  всій  території  України.  Вагалися  або 
відмовилися відповідати на це запитання близько 2%. 

Статус російської мови в Україні

1%

5%

42%

52%

Важко сказати, не знаю

Російську мову треба виключити з
офіційного спілкування по всій території

України

Російську мову треба зробити регіональною
мовою в тих місцевостях, де більшість

населення цього бажає

Російську мову треба зробити другою
державною мовою на всій території України

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Як Ви гадаєте, яким має бути статус російської мови в Україні?

 



Державний устрій 

40%  опитаних  висловилися  за  те,  що  Україні  більше  підходить  федеративний 
державний устрій, 38% – що унітарна система. 22% не мають сформованої думки 
щодо цього питання. 
 

Бажаний державний устрій для України

22%

38%

40%

Важко сказати, не знаю

Унітарний

Федеративний

Як Ви вважаєте, який державний устрій оптимальний для України: унітарний чи 
федеративний? 

 



Земельна реформа 

72%  жителів  Одеської  області  знають,  що  влада  готується  провести  земельну 
реформу,  в  результаті  якої  буде  дозволено  вільно  продавати  і  купувати  землю. 
При цьому 65% жителів Одеської області негативно ставляться до  цієї реформи 
(39% – негативно і 26% – скоріше негативно), і 21% – позитивно (8% – позитивно 
і 14% скоріше позитивно). 14% не визначилися. 

Поінформованість про земельну реформу

72%

24%

5%

Так Ні Важко сказати, не знаю

Чи відомо Вам, що зараз влада готується провести земельну реформу, в результаті якої 
буде дозволено вільно продавати і купувати землю сільськогосподарського призначення?

 

Ставлення до земельної реформи

8%
14%

26%

39%

14%

Позитивно Скоріше
позитивно

Скоріше
негативно

Негативно Важко сказати,
не знаю

Як Ви ставитеся до цієї реформи?

 

Більшість  опитаних  (52%)  підтримують  тільки  довгострокову  оренду  земель 
сільськогосподарського призначення. 28% – могли б дозволити вільну купівлю‐
продаж  земель  сільськогосподарського  призначення,  але  тільки  громадянам 
України і лише 6% – іноземцям. 15% учасників дослідження не визначилися. 



Бачення оптимальної політики
в земельній сфері

15%

6%

28%

52%

Важко сказати, не знаю

Дозволити вільну купівлю‐продаж земель
сільськогосподарського призначення всім

бажаючим, у тому числі іноземним громадянам і

Дозволити вільну купівлю‐продаж земель
сільськогосподарського призначення тільки

громадянам України

Дозволити тільки довгострокову оренду земель
сільськогосподарського призначення

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

А якою була б Ваша порада в питанні земельної реформи ... 

 

Ставлення до референдумів 

73% опитаних в області підтримують ідею щоб значну частину важливих питань, 
як  на  місцевому,  так  і  на  всеукраїнському  рівні,  вирішувати  за  допомогою 
референдумів, 16% – не підтримують цю пропозицію. 12% не визначилися. 

Ставлення до референдумів

73%

16% 12%

Підтримую Не підтримую Важко сказати, не знаю

Як Ви ставитеся до ідеї значну частину важливих питань, як на місцевому, так і на 
всеукраїнському рівні, вирішувати за допомогою референдумів? 

 

Більшість  опитаних  жителів  Одеської  області  згодні  з  тим,  що  у  громадян 
повинна  бути  можливість  за  допомогою  місцевого  референдуму  відправляти  у 
відставку голову обласної адміністрації або голову районної адміністрації (73%), 
відправляти  у  відставку  мера  і  призначати  нові  вибори  (75%),  розпускати 
обласні,  міські,  районні,  селищні,  сільські  ради  і  призначати  вибори  (70%), 
відправляти у відставку сільського голову (73%). 

 



Питання, які підлягають винесенню на 
місцевий референдум

70%

72%

73%

75%

Розпускати обласні , міські , районні , селищні ,
сільські ради і  призначати нові вибори

Відправляти у відставку голову обласної
адміністрації (губернатора), голову районної

адміністрації

Відправляти у відставку селищної або сільської
голову і  призначати нові вибори

Відправляти у відставку мера (главу міста) і
призначати нові вибори

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Наскільки Ви згодні або не згодні з тим, що громадяни України повинні мати право
за допомогою проведення місцевого референдуму ...

 

Також більшість респондентів згодні з тим, що у громадян України повинна бути 
можливість  за  допомогою  всенародного  референдуму  вирішувати  питання  про 
вступ  України  до  військових,  політичних  чи  економічних  союзів  (72%), 
розпускати Верховну Раду (67%), приймати Конституцію та вносити до неї зміни 
(71%), відправляти у відставку Уряд (66%). 

Питання, які підлягають винесенню на всенародний референдум

66%

67%

71%

72%

Відправляти у відставку Уряд

Розпускати Верховну Раду

Приймати Конституцію та вносити до
неї зміни

Вирішувати питання про вступ
України до військових, політичних чи

економічних союзів

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Наскільки Ви згодні або не згодні з тим, що громадяни України повинні мати право за допомогою проведення всенародного 
референдуму ...



Користування інтернетом 

Кожен другий житель Одеської області (51%) має доступ до  інтернету вдома, на 
роботі,  в  місці  навчання  або  з  мобільного  пристрою.  Майже  всі  ці  люди  (49% 
жителів  області)  мають  досвід  використання  інтернету.  Місячна  аудиторія 
інтернету  становить  47%  жителів  Одеської  області  (користувалися  хоча  б  раз 
протягом 30 днів до дослідження), тижнева – 44%, добова – 35%. 

Аудиторія Інтернету

67%

51% 47% 44%
35%

Користувався коли‐
небудь

Є доступ до
Інтернету

…протягом
останнього місяця

…протягом
останнього тижня

…вчора

База: всі опитані в Одеській області  n = 1030 

Чи користувалися Ви інтернетом коли‐небудь?
Скажіть, будь ласка, чи є у Вас вдома, на роботі, у місці навчання

або з Вашого мобільного пристрою (телефону) доступ до інтернету?
Чи користувалися Ви інтернетом протягом ...

 

По  32%  респондентів  в  Одеській  області  протягом  місяця  до  дослідження 
користувалися  такими  соціальними  мережами  як  Вконтакте  і  Одноклассники. 
Кожен десятий  (11%) опитаний користувався Фейсбуком,  3%  –  Твіттером,  2% – 
Живим Журналом. 

Аудиторія соціальних мереж

32% 32%

11%

3% 2%

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Твіттер Живий Журнал

База: все опрошенные в  Одесской области , n =  1030 

Чи користувалися Ви протягом останнього місяця
наступними соціальними мережами в інтернеті?

 



Додаток. Одномірні розподіли. 

Що, на Вашу думку, для України краще: укласти договір про політичну асоціацію 
з Європейським союзом з подальшим вступом до ЄС, або ж стати повноправним 
учасником Митного Союзу і Єдиного Економічного простору з Росією, Білоруссю і 
Казахстаном?  
Укласти договір про політичну Асоціацію з Європейським 
Союзом з подальшим вступом України в ЄС 24.6 

Стати повноправним членом Митного Союзу і Єдиного 
Економічного простору з Росією, Білоруссю, Казахстаном та 
іншими країнами 

57.7 

ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 17.8 
 
Підписання Україною договору про політичну асоціацію та Зону вільної торгівлі з 
Європейським Союзом має за мету вступ у перспективі в Європейський союз. 
Вступ до Європейського Союзу вимагає запровадження віз з країнами, які не є 
членами цього Союзу, в тому числі з Росією, з іншого боку - це гарантує 
безвізовий в'їзд до країн Європейського Союзу. Чому саме Ви б віддали перевагу? 
Щоб Україна підписала договір про політичну асоціацію та Зону вільної 
торгівлі і ставши членом Європейського Союзу, мала з Росією закриті кордони 
– з візами і митницями та одночасно відкриті кордони і безвізовий режим з 
країнами Європейського Союзу 

26.5

Щоб Україна не ставала членом Європейського Союзу і мала з Росією відкриті 
кордони - без віз і митниць, а з Європейським Союзом закриті кордони –  з  
візами і митницею 

56.4

ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 17.0
 
Якими б Ви хотіли бачити відносини України з Росією?  
Відносини України з Росією мають бути такими самими, як з іншими 
державами - з закритими кордонами, візами, митницями  11.2

Україна і Росія мають бути незалежними, але дружніми державами - з 
відкритими кордонами, без віз та митниць 67.6

Україна і Росія мають об‘єднатись в одну державу 19.1
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 2.1
Як Ви вважаєте, в якому випадку у продукції української промисловості та 
сільського господарства буде більше шансів добре продаватися - якщо Україна 
стане повноправним членом Європейського Союзу або стане повноправним 
членом Митного Союзу і Єдиного Економічного Простору?  
Якщо стане повноправним членом Європейського Союзу 21.5 
Якщо стане повноправним членом Митного Союзу і Єдиного 
Економічного простору 55.9 

ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 22.6 
 
Як Ви вважаєте, в якому випадку в українських громадян буде більше 
можливостей знайти хорошу роботу - якщо Україна стане повноправним членом 
Європейського Союзу або стане повноправним членом Митного Союзу і Єдиного 
Економічного Простору?  
Якщо стане повноправним членом Європейського Союзу 24.7 
Якщо стане повноправним членом Митного союзу і Єдиного 
Економічного простору 49.2 



ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 26.1 
 
Якою мірою Ви згодні або не згодні з тим, що Україні потрібно запровадити подвійне 
громадянство з іншими країнами?  
Повністю згодні 27.6
Скоріше згодні 30.3
Наскільки згодні, настільки й не згодні 15.4
Скоріше не згодні 9.4
Абсолютно не згодні 11.8
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 5.5
 
Скажіть, будь ласка, чи хотіли б Ви отримати громадянство ще однієї країни при 
збереженні українського, якби зараз була така можливість?  
Угорщини 0.3
Німеччини 7.1
Ізраїлю 1.3
Італії 2.9
Канади 2.9
Польщі 1.9
Португалії 0.3
Росії 31.2
США 4.3
Іншої країни 6.9
Не хотіли б 27.0
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 13.9
 
Скажіть, будь ласка, чи хотіли б Ви отримати російське громадянство при збереженні 
українського, якби зараз була така можливість?  
Упевнений, що хотів би 26.3
Скоріше хотів би 26.4
Скоріше не хотів би 15.2
Точно не хотів би 23.3
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 8.8
 
Скажіть, будь ласка, чи хотіли б Ви отримати громадянство однієї з країн Європейського 
Союзу при збереженні українського, якби зараз була така можливість?  
Упевнений, що хотів би 17.7
Скоріше хотів би 24.8
Скоріше не хотів би 17.0
Точно не хотів би 26.5
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 14.0

 
 
Як Ви вважаєте, у разі якщо Україна опиниться в складному становищі, яке буде 
вимагати значної безоплатної фінансової допомоги нашій країні, хто в першу чергу 
надасть підтримку Україні ...  
Міжнародні гуманітарні організації, наприклад ООН 4.1 
Міжнародні фінансові організації, наприклад Міжнародний 
валютний фонд 5.2 

Європейський Союз 9.9 
США 2.1 



Росія 32.9 
Китай 0.8 
Інші 1.4 
Безоплатну фінансову допомогу Україні не надасть жодна зі сторін 34.8 
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 8.8 
 
Як Ви вважаєте, Україна коли-небудь приймуть у Європейський союз? 
Упевнений, що приймуть 8.7
Скоріше приймуть 26.0
Скоріше не приймуть 30.4
Упевнений, що не приймуть 20.0
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 14.9
 
Как Вы вважаєте, яким має бути статус російської мови в Україні? 
Російську мову треба виключити з офіційного спілкування по всій території 
України 5.2

Російську мову треба зробити регіональною мовою в тих місцевостях, де 
більшість населення цього бажає 41.6

Російську мову треба зробити другою державною мовою на всій території 
України 51.5

ВАЖКО СКАЗАТИ 1.3
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 0.4
 
 
Як Ви вважаєте, який державний устрій оптимальний для України: унітарний чи 
федеративний?  
Унітарна держава (такий устрій сьогодні в Україні та, наприклад, у 
Польщі, Франції, Італії) - це держава, частинами якої є 
адміністративно-територіальні одиниці, що не мають суверенних 
прав 

37.9 

Федерація (такий устрій, наприклад, сьогодні в Німеччини, Росії, 
США, Австрії, Індії) - це держава, частинами якої є державні 
утворення - суб'єкти федерації, що мають суверенні права 

40.0 

ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 22.2 
 

Чи відомо Вам, що зараз влада готується провести земельну реформу, в результаті 
якої буде дозволено вільно продавати і купувати землю сільськогосподарського 
призначення? 
Так 71.7
Ні 23.6
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 4.7
 
Як Ви ставитеся до цієї реформи?  
Позитивно 7.7
Скоріше позитивно 13.8
Скоріше негативно 26.1
Негативно 38.6
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 13.8
 



А якою була б Ваша порада в питанні земельної реформи ...  
Дозволити вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського 
призначення всім бажаючим, у тому числі іноземним громадянам і 
компаніям 

5.5 

Дозволити вільну купівлю-продаж земель сільськогосподарського 
призначення тільки громадянам України 27.5 

Дозволити тільки довгострокову оренду земель 
сільськогосподарського призначення, за якої держава гарантує  
отримання своєчасної та справедливої орендної плати власнику 
земельного паю 

51.8 

ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 15.2 
 
Як Ви ставитеся до ідеї значну частину важливих питань, як на місцевому, так і 
на всеукраїнському рівні, вирішувати за допомогою референдумів?  
Повністю підтримую 25.3
Скоріше підтримую 47.2
Скоріше не підтримую 10.1
Зовсім не підтримую 5.8
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ 11.6
 
 
Наскільки Ви згодні або не згодні з тим, що громадяни України повинні мати 
право за допомогою проведення всенародного референдуму ...  
  
Розпускати Верховну Раду 
Повністю згоден 30.8
Скоріше згоден 36.1
Скоріше не згоден 17.9
Зовсім не згоден 6.4
ВС/НЗ 8.8

 
Відправляти у відставку Уряд  
Повністю згоден 31.1
Скоріше згоден 35.0
Скоріше не згоден 16.7
Зовсім не згоден 8.2
ВС/НЗ 9.0

 
Приймати Конституцію та вносити до неї зміни  
Повністю згоден 34.7
Скоріше згоден 36.6
Скоріше не згоден 13.8
Зовсім не згоден 5.6
ВС/НЗ 9.3

 



Вирішувати питання про вступ України в військові, політичні чи економічні 
союзи, наприклад, НАТО, Єдиний економічний простір, Митний Союз, 
Європейський Союз  
Повністю згоден 36.2
Скоріше згоден 35.5
Скоріше не згоден 12.2
Зовсім не згоден 7.4
ВС/НЗ 8.7

 
Наскільки Ви згодні або не згодні з тим, що громадяни України повинні мати 
право за допомогою проведення місцевого референдуму ...  
  
Відправляти у відставку голову обласної адміністрації (губернатора), голову 
районної адміністрації  
Повністю згоден 33.5
Скоріше згоден 38.1
Скоріше не згоден 15.3
Зовсім не згоден 4.7
ВС/НЗ 8.5

 
Відправляти у відставку мера (главу міста) і призначати нові вибори  
Повністю згоден 36.8
Скоріше згоден 38.1
Скоріше не згоден 13.1
Зовсім не згоден 4.3
ВС/НЗ 7.6
  
Відправляти у відставку селищного або сільського голову і призначати нові 
вибори 
Повністю згоден 36.3
Скоріше згоден 36.2
Скоріше не згоден 13.8
Зовсім не згоден 5.3
ВС/НЗ 8.5

 
Розпускати обласні, міські, районні, селищні, сільські ради і призначати нові 
вибори  
Повністю згоден 33.9
Скоріше згоден 35.8
Скоріше не згоден 15.2
Зовсім не згоден 5.4
ВС/НЗ 9.6

 



Скажіть, будь ласка, чи є у Вас вдома, на роботі, в місці навчання або з Вашого 
мобільного пристрою (телефону) доступ до інтернету? 

Так 50.8
Ні 45.3
Не знаю, що це  3.4
ВАЖКО СКАЗАТИ 0.4
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ 0.1

 
Чи користувалися Ви інтернетом коли-небудь?  
Так 49.3
Ні 50.7
 
Чи користувалися Ви інтернетом ... 
  
Протягом останнього місяця 
Так 47.4
Ні 52.6

 
Протягом останнього тижня 
Так 44
Ні 56

 
Вчора 
Так 35
Ні 65

 
Чи користувалися Ви протягом останнього місяця наступними соціальними мережами в 
інтернеті?  
Фейсбук 11
Вконтакте 32
Одноклассники 32
Живий Журнал 2
Твіттер 3
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