Соціально-економічні дослідження
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З 29 квітня по 11 травня 2014 року Київський
міжнародний інститут соціології (КМІС) провів
власне всеукраїнське опитування громадської
думки. Методом особистого інтерв’ю опитано
2022 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (за виключенням АР Крим) за стохастичною вибіркою,
репрезентативною для населення України віком від 18 років.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує:
3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% —
для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%
Дослідження в рамках останнього Омнібусу
КМІС показало, що станом на початок травня
2014 р. 62% українців не планують відпочивати. Зважаючи ситуацію в країні, ця частка дещо
зменшилася порівняно з 2013 роком (68%); частка тих, хто не має можливості кудись поїхати,
складає 17%. У 2013 році таких було 21%, різниця є статистично значущою. Така зміна ситуації
може пояснюватися відсутністю АР Крим у вибірці цього року.
Крім того:
 На першому місці за популярністю — відпочинок у Карпатах та у заміських будинках (однаково по 7%);
 До родичів у село планують їхати 4% опитаних;
 Незважаючи на анексію Криму, 2% опитаних
українців планують відпочивати саме там;

 Частка тих, хто планує поїхати відпочивати за
кордон, складає 3%;
 Не визначилися з відпусткою 15% опитаних
(це вдвічі більше, ніж у 2013 році).
За регіональним розподілом1:
 Найбільша частка тих, хто не планує літню
відпустку в цьому році, — у Східному регіоні
(68%), найменша — у Південному (59%). Серед мешканців Центрального та Західного
регіонів так відповіли однаково по 62% опитаних.
 Поїздку до Карпат та інших місць України найбільше планують у Західному (12%) та Південному (9%) регіонах, найменше — у Східному
(2%). У Центральному регіоні так відповіли
6% опитаних.
 У заміських будинках та на дачах планують
відпочивати майже однаково у Східному (6%)
та Центральному (7%) регіонах. Найменше
таких у Західному регіоні (4%), найбільше — у
Південному (9%).
 Великої різниці в регіональному розрізі стосовно поїздки у село до родичів немає: у За1 Західний регіон — вісім найзахідніших областей: Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, і Чернівецька
(22% виборців); Центральний регіон — Житомирська,
Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області і місто Київ (30% виборців); Південний регіон — Дніпропетровська, Одеська,
Миколаївська, Херсонська, Запорізька області (26% виборців); Східний регіон — Харківська, Донецька і Луганська області (22% виборців).
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хідному та Східному так відповіли 5% опитаних, у Центральному та Південному — 4%.
 Найбільша кількість тих, хто планує відпочинок у Криму, сконцентрована у Східному
регіоні (7%). У Центральному та Південному
регіоні так відповіли 1%, у Західному — 2%
опитаних.
 Найбільша кількість тих, хто планує відпочинок за кордоном, сконцентрована у Західному регіоні (5%). У Центральному та Південному регіоні так відповіли 2%, у Східному — 3%
опитаних. O

Як Ви особисто плануєте провести свій літній відпочинок? (у %)
Україна в цілому, 2011 р Україна в цілому, 2013 р. Україна в цілому, 2014 р.
Я не буду мати
можливості відпочивати
Залишуся вдома
Відпочиватимуть поза
домом
З них:
На дачі, у заміському
будинку
Поїду до родичів в село
Поїду до Криму (2014 р.)*
Поїду до Карпат та інших
місць України (2014 р.)
Поїду до Криму, Карпат
та інших місць України
(до 2014 р.)
Поїду за кордон
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* окремо про Крим ми запитували лише в цьому році.

За регіональним розподілом (у %)
Макрорегіони
Я не буду мати можливостi вiдпочивати
Залишуся вдома
На дачi, у замiському будинку
Поїду до родичiв в село
Поїду до Криму
Поїду до Карпат та iнших мiсць України
Поїду за кордон
ВАЖКО СКАЗАТИ
РАЗОМ
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Західний

Центральний

Південний

Східний

17.5
44.3
4.4
4.8
1.5
12.1
4.6
10.9
100

12.5
49.1
7.2
3.6
1.1
5.6
2.4
18.5
100

19.3
39.1
8.5
3.5
1.1
9.1
2.2
17.2
100

21.1
46.7
6.1
4.7
6.5
2.2
2.7
9.9
100

