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Політичні дебати стосовно спрямування зовнішньої політики на вступ до Європейського
Союзу і до НАТО, що розгорнулися перед президентськими виборами у 2004 році, знову стали
загострюватися із наближенням парламентських виборів 2006 року. Як відомо, дані багатьох
соціологічних опитувань свідчать про низьку популярність в країні проектів євроатлантичної
інтеграції (особливо - до НАТО). Політики, які захищають такі проекти, звичайно пояснюють це
недостатньою обізнаністю більшості населення про те, що в дійсності являють собою ці
об’єднання. Відповідна аргументація такого пояснення формулюється достатньо переконливо,
щоб розглядатися соціологами як слушна гіпотеза, що заслуговує на емпіричну перевірку.
Але для такої перевірки (як і для подолання відповідної необізнаності громадськості)
політики, переконані у важливості для України євроатлантичної інтеграції, мають за допомогою
своїх фахових радників скласти орієнтовний перелік тих фактів, які мають знати ті громадяни,
що бажають свідомо брати участь у вирішенні питання чи вступати Україні до Євросоюзу чи до
НАТО. На основі такого переліку соціологічні центри могли б, застосовуючи метод експертного
опитування, шляхом декількох «ітерацій» сформувати такий компендіум відповідних фактів, що
розглядався б як прийнятний більшістю тої сукупності експертів, в якій збалансовано
представлені фахівці різної орієнтацій стосовно доцільності євроатлантичної спрямованості
зовнішньої політики нашої держави.
Поки ж в Україні не вироблено загальноприйнятого компендіуму тих основних фактів, які
має знати той, хто бажає свідомо брати участь у вирішенні питання чи вступати Україні до
Євросоюзу або до НАТО, у соціологів немає можливості проводити обґрунтовані вимірювання
відповідних знань респондентів. Але і за цих обставин шляхом соціологічного опитування
можна перевірити одну із складових тої гіпотези, яка пов’язує ставлення до Євросоюзу та
НАТО, з рівнем обізнаності населення стосовно цих об’єднань. Мається на увазі, що, по-перше,
дійсна обізнаність стосовно певного об’єкту означає наявність також і того чи того уявлення
суб’єкта про свою обізнаність стосовно цього об’єкту. По-друге, ставлення суб’єкта до об’єкту
залежить не стільки від достатності його обізнаності про об’єкт, скільки від його уявлень про
об’єкт (навіть якщо вони якоюсь мірою хибні) і про достатність своєї обізнаності про нього. І
саме уявлення людей про свою обізнаність стосовно Євросоюзу і НАТО, і зв’язки між цими
уявленнями і ставленням до обох об’єднань можна спробувати дослідити шляхом
соціологічного опитування за умов, коли ще немає можливості дослідити зв’язки цих ставлень з
відповідними знаннями.
Таке завдання ми поставили перед собою у загальноукраїнському вибірковому опитуванні,
репрезентативному стосовно дорослого населення, яке було проведено Київським міжнародним
інститутом соціології (КМІС) у співпраці з кафедрою соціології Національного університету
«Києво–Могилянська академія» у грудні 2005 року методом особистого інтерв’ю і у якому було
опитано 2017 респондентів у віці від 18 років, що мешкають у 110 селах, селищах міського типу
та містах всіх областей та АР Крим, а також у Києві1.
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Опитування проведено за чотириступеневою стохастичною вибіркою, розробленою на основі випадкового
відбору 200 поштових ділянок по всій Україні. Побудова вибірки здійснювалась шляхом випадкового відбору
вулиць, будинків та квартир у межах кожної поштової ділянки. Завершальним етапом був випадковий відбір
респондентів у домогосподарствах. Статистична похибка такої вибірки з ймовірністю 0.95 теоретично не
перевищує 2,3% для показників близьких до 50%, 2,0% - для показників близьких до 25% та 75%, 1,5% - для
показників близьких до 12% та 88% й 1% - для показників близьких до 5% та 95%. Дизайн-ефект застосованої
вибірки для переважної більшості показників не більше 1,5; тобто, - вплив дизайну цієї вибірки підвищує
теоретично розраховану похибку цієї вибірки не більше ніж у 1.5 рази.

1

ПОЗИЦІЇ СТОСОВНО ЄВРОСОЮЗУ

Перш за все у нашому опитуванні з’ясовувалося, як люди оцінюють свою обізнаність
щодо Європейського Союзу для вирішення питання про вступ України до цієї організації.
Запитання формулювалися таким чином: «Як Ви вважаєте, чи достатньо Ви знаєте про
Європейський Союз, щоб вирішити, чи потрібно Україні вступити до цього Союзу?». При
цьому фіксувалися два варіанти певних відповідей («так, достатньо» і «ні, недостатньо»), а до
третьої категорії відносилися всі непевні відповіді типу: «не знаю», «важко сказати», «не можу
сказати» і т.п.
В цілому по Україні відповіді на це запитання розподілилися таким чином: близько 38%
вважають, що знають достатньо про Європейський Союз, щоб вирішувати, чи потрібно
Україні вступати до нього, близько 47% вважають, що знають стосовно цього
недостатньо, і майже 15% не можуть назвати свої знання щодо цього ані достатніми, ані
недостатніми, тобто, по суті, теж не вважають, що знають для цього достатньо.
Оскільки запитання, поставлене в нашому опитуванні, стосувалося лише уявлень
респондентів щодо їхньої обізнаності про Євросоюз, відповіді на нього безумовно не дають
підстав для твердження, що майже 40% громадян України знають про Євросоюз достатньо (або
що лише менше половини з них знають недостатньо), щоб зі знанням справи вирішувати чи
вступати нашій країні до цієї організації. Наведені дані дозволяють зробити висновок тільки про
те, що не менше 60 відсотків населення України не вважають себе достатньо обізнаними
стосовно Євросоюзу, щоб вирішити чи потрібно нашій країні вступати до цієї організації.
Тим не менш, у відповідях на наступне запитання («Уявіть, будь ласка, що зараз
відбувається референдум з питання, чи вступати Україні до Європейського Союзу, і Ви можете
проголосувати за вступ, проти вступу або утриматися – не брати участі у голосуванні. Який
Ваш вибір?») майже 73% опитаних віддали перевагу тому, щоб висловитися «за» або «проти». В
цілому по Україні усі відповіді розподілилися таким чином: близько 33% проголосували б за
вступ України до Євросоюзу, близько 39% – проти вступу, 8% сказали, що не брали б участі у
голосуванні, і ще 19% вагалися дати певну відповідь. Оскільки ті, хто не визначилися,
фактично (як свідчить досвід багаторічних опитувань) не беруть участі у голосуванні, то в разі
якщо б референдум з питання вступу України до Євросоюзу відбувся наприкінці 2005 року,
то у ньому взяли б участь приблизно 73% громадян, а розподіли поданих голосів були б
близькими до таких: за вступ України до Євросоюзу – 46% голосів, проти – 54%.
В таблиці 1 наведені дані, що характеризують відмінності у розподілі прихильників і
противників вступу України до Євросоюзу серед громадян з різними самооцінками обізнаності
стосовно цієї організації.
Таблиця 1

Позиції населення Україні щодо її вступу до Євросоюзу
в залежності від самооцінки обізнаності стосовно нього
Щоб вирішити, чи
потрібно Україні вступити
до Євросоюзу, вважають,
що знають про нього:
Достатньо

(розподіли у відсотках)
В разі проведення референдуму стосовно вступу України до
Євросоюзу:
Проголосували б
ЗА вступ

Утрималися б від
голосування

Проголосували б
ЗАГАЛОМ
ПРОТИ вступу

54

5

41

100

Невизначено

16

60

24

100

Недостатньо

22

35

43

100

З наведених у таблиці даних видно, що готовність громадян України висловитися за чи
проти її вступу до Євросоюзу помітно пов’язана з оцінкою ними своєї поінформованості
стосовно цієї організації:
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серед тих, хто вважає себе достатньо обізнаними стосовно Євросоюзу, значно більше
прихильників вступу України до цього об’єднання ніж його противників;
серед тих, хто вважає себе недостатньо обізнаними, навпаки, противників значно
більше ніж прихильників;
серед тих же, хто не може оцінити достатньо чи не достатньо вони обізнані,
більшість складають ті, хто не брав би участі у голосуванні.

Коефіцієнт рангової кореляції (τb Кенделла), що характеризує взаємозв’язок між оцінкою
респондентами своєї обізнаності стосовно Євросоюзу і їхнім ставленням до участі України в
ньому, є хоча і невеликим (0,16 ± 0,02), але позитивним і з високою імовірністю статистично
значущим (на рівні p < 0,001). А це означає, що ті, хто відчувають себе більш обізнаними
стосовно Євросоюзу, з більшою імовірністю готові підтримати вступ України до цього
об’єднання ніж ті, хто відчувають себе в цьому менш обізнаними.
В той же час коефіцієнти Сомерса2 d, які характеризують окремо залежність схильності
опитаних підтримати вступ України до Євросоюзу від відчуття ними своєї обізнаності стосовно
цієї організації та зворотну залежність відчуття ними цієї своєї обізнаності від їхньої схильності
підтримати вступ України до Євросоюзу, виявилися з однаковою імовірністю статистично
значущими (на рівні p < 0,001) і, в межах статистичної похибки, практично однаковими за
величиною: 0,17 ± 0,02 та 0,15 ± 0,02. Це дає підстави зробити висновок, що позиція громадян
України щодо вступу до Євросоюзу так само часто залежить від відчуття ними своєї
обізнаності стосовно цього об’єднання, як і саме це відчуття залежить від характеру
їхнього ставлення до Євросоюзу, що сформувалося незалежно від їхнього уявлення стосовно
свого знання про цю організацію.
Зазначені вище показники характеризують ситуацію для дорослого населення України в
цілому. Детальніший же аналіз показує, що серед різних соціально-демографічних категорій
населення і самооцінки поінформованості стосовно Євросоюзу, і готовність підтримати вступ
України до нього є вельми різними (див. таблицю 2).
Наведені в таблиці дані показують, що відчуття відповідної обізнаності стосовно
Євросоюзу найбільше поширено серед мешканців Західного регіону, серед чоловіків та серед
людей з вищою освітою; а найменш поширено - серед жінок, серед найстаршої вікової
когорти та серед людей з освітою не більше загальної середньої.
Частка тих, хто не вважає свою обізнаність стосовно Євросоюзу достатньою, щоб
вирішити чи потрібно Україні вступати до нього, статистично значуще більша серед жінок ніж
серед чоловіків (69% проти 51%), серед молодшої вікової когорти та серед найстаршої ніж
серед двох середніх вікових когорт (відповідно 63% та 68% проти 56%), серед людей з освітою
не вище загальної середньої та із середньою спеціальною ніж із вищою освітою (відповідно 68%
та 58% проти 51%), у Центральному, Південному та у Східному регіонах ніж у Західному
(відповідно 67%, 63% та 64% проти 47%)*.
Теж статистично значущі, але невеликі відмінності у поширеності відчуття дефіциту
відповідної поінформованості стосовно Євросоюзу виявлені між тими, хто при виборі між
двома мовами (українською і російською) віддає перевагу спілкуванню українською мовою, і
тими, хто в такій ситуації віддає перевагу спілкуванню російською мовою. Так, не вважають,
що знають про Європейський Союз достатньо, щоб вирішити чи потрібно Україні вступити до
нього, 59% україномовних громадян і 63% російськомовних**.
За поширеністю відчуття дефіциту відповідної поінформованості не виявлено статистично
значущих відмінностей між двома середніми віковими когортами, між людьми із загальною
середньою освітою і з освітою нижчих рівнів, між етнічними українцями, етнічними росіянами
2

Цей коефіцієнт (Somers’d) характеризує залежність упорядкованості сукупності за одним параметром від її ж
упорядкованості за іншим параметром; при повній залежності упорядкованості за одним параметром від
упорядкованості за іншим цей коефіцієнт дорівнює одиниці.
*
Різниці статистично значущі на рівні p < 0,01.
**
Різниці статистично значущі на рівні p < 0,05.
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та представниками інших національностей, між міським і сільським населенням та між
мешканцями Східного, Південного і Центрального регіонів.
Таблиця 2

Поширеність самооцінок обізнаності стосовно Євросоюзу
та прихильників і противників вступу України до нього
серед соціально-демографічних категорій дорослого населення
(у відсотках до чисельності названої у рядку категорії населення)
Вважають, що

Соціально-демографічні категорії знають достатньо

Доросле населення
Гендерні
Чоловіки
Жінки
Вікові
18–29 років
30–44 роки
45–59 років
60 років і більше
Освітні
Менше повної середньої
Повна загальна середня
Середня спеціальна
Вища (повна чи неповна)
Етнічно–національні
Етнічні українці
Етнічні росіяни
Інші етнічні групи*
Мовні
Україномовне населення
Російськомовне населення
Поселенські
Міське населення
Сільське населення
Регіональні3
Західний регіон
Центральний регіон
Південний регіон
Східний регіон

З приводу вступу України до
ЄС проголосували б

про Євросоюз

ЗА

ПРОТИ

38

33

39

49
31

39
29

40
39

37
45
43
32

40
38
34
23

29
37
43
47

32
32
42
49

26
29
36
41

40
41
38
39

38
41
45

36
21
27

34
61
47

41
37

43
24

25
53

39
40

30
40

43
32

53
33
37
36

54
37
24
20

16
29
50
64

* Через невелику чисельність цієї категорії серед населення чисельність її представників у
вибірці (93 респонденти) недостатня для статистично надійних висновків.

Наведені в таблиці 2 дані свідчать також про те, що між різними соціальнодемографічними категоріями є значні відмінності у поширеності позитивного і негативного
ставлення до вступу України до Євросоюзу.

3

Західний регіон тут - це Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька,
Закарпатська, і Чернівецька області; Центральний - Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська,
Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області і місто Київ; Південний – Дніпропетровська, Одеська,
Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і АР Крим; Східний - Харківська, Донецька і Луганська області.
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Чисельність прихильників вступу України до Євросоюзу статистично значуще
перевищує чисельність його противників
 серед мешканців Західного та Центрального регіонів (на 38% та 8% відповідно),
 серед україномовних громадян (на 18%),
 серед молоді віком від 18 до 29 років (на 11%)
 та серед сільського населення (на 8%)*.
Приблизно однакова (в межах статистичної похибки) чисельність прихильників і
противників вступу України до Євросоюзу зафіксована у п’яти категоріях населення: серед
чоловіків, серед громадян віком від 30 до 44 років, серед громадян із середньою спеціальною і
вищою освітою та серед етнічних українців.
В інших одинадцяти соціально-демографічних категоріях більше противників вступу
України до Євросоюзу ніж прихильників, відносно найбільше –
 серед мешканців Східного та Південного регіонів (на 44% та 26% відповідно),
 серед етнічних росіян (на 40%),
 серед російськомовних громадян (на 29%),
 серед громадян віком від 60 років і більше (на 24%)*.
В той же час додатковий аналіз виявив, що переважання прихильників вступу України
до Євросоюзу серед україномовних громадян, молоді та селян відсутнє у Південно-Східній
частині країни, а переважання чисельності противників вступу до Євросоюзу серед
етнічних росіян, російськомовних громадян та громадян старших 60 років відсутнє у
Центрально-Західній частині країни. Хоча в кожній з цих частин України баланс
прихильників і противників вступу до Євросоюзу для прихильників є сприятливішим серед
молоді, ніж найстарших громадян, серед україномовних громадян, ніж російськомовних та
серед етнічних українців, ніж етнічних росіян.
Таким чином, у двох частинах України (в яких, до речі, мешкають майже по половині
населення: 52% і 48% відповідно), співвідношення прихильників і противників її вступу до
Євросоюзу виявилося протилежним – у Центрально-Західній частині помітно більше
прихильників ніж противників (44% проти 23%), а у Південно-Східній – противників ніж
прихильників (56% проти 22%). В таблиці 3 наведені дані по Центрально-Західній та ПівденноСхідній частинах країни, що характеризують відмінності у розподілі прихильників і
противників вступу України до Євросоюзу серед опитаних з різними самооцінками обізнаності
стосовно цієї організації.
З наведених у таблиці даних видно, що з позитивною самооцінкою поінформованості
стосовно Євросоюзу готовність наших громадян підтримати вступ України до цієї організації
помітно пов’язана в основному лише у Центрально-Західній частині України. Саме там серед
тих, хто відчуває себе достатньо обізнаними стосовно Євросоюзу, прихильників вступу до цього
об’єднання значно більше ніж його противників, а частка прихильників серед тих, хто відчуває
себе обізнаними, значно більша ніж серед тих, хто відчуває себе обізнаними недостатньо або не
може визначитися із своєю обізнаністю.
У Південно-Східній же частині країни і серед тих, хто відчуває себе обізнаними стосовно
Євросоюзу, і серед тих, хто відчуває себе в цьому недостатньо обізнаними, і хто не може
визначитися із своєю обізнаністю, противників вступу до цього об’єднання значно більше ніж
його прихильників. Хоча і тут серед тих, хто відчуває себе достатньо обізнаними, частка
прихильників значно більша ніж серед тих, хто відчуває себе обізнаними недостатньо і хто не
може визначитися із своєю обізнаністю. В той же час, ті, хто не вважають себе достатньо
обізнаними або вважають себе недостатньо обізнаними, у Південно-Східній частині частіше
схиляються не до того, щоб утриматися (як це спостерігається у Центрально-Західній частині), а
до того, щоб проголосувати проти, тобто, – явно виявляють упередженість стосовно вступу
України до Євросоюзу.
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Таблиця 3

Позиції мешканців двох частин України щодо її вступу до Євросоюзу
в залежності від самооцінки обізнаності стосовно нього
Щоб вирішити чи
потрібно Україні вступити
до Євросоюзу, вважають,
що знають про нього:

(розподіли у відсотках)
В разі проведення референдуму стосовно вступу України до
Євросоюзу:
Проголосували б
ЗА вступ

Утрималися б від
голосування

Проголосували б
ЗАГАЛОМ
ПРОТИ вступу

у Центрально-Західній частині
Достатньо

70

5

25

100

Невизначено

18

70

12

100

Недостатньо

31

42

27

100

у Південно-Східній частині
Достатньо

35

6

59

100

Невизначено

13

42

45

100

Недостатньо

15

28

57

100

Коефіцієнт рангової кореляції (τb) між оцінкою респондентами своєї обізнаності стосовно
Євросоюзу і їхнім ставленням до участі України в ньому для її Центрально-Західної частини
дорівнює 0,23 (± 0,03; статистична значущість на рівні p < 0,001), а для Південно-Східної лише
0,06 (± 0,03; p < 0,04). Причому, для Західного регіону аналогічний коефіцієнт дорівнює 0,24 (±
0,05; p < 0,001), для Центрального 0,18 (± 0,04; p < 0,001), для Південного лише 0,09 (± 0,04; p <
0,04), а для Східного регіону виявився настільки мало відмінним від нуля, що з високою
імовірністю є статистично незначущим (τb = 0,03 ± 0,05; p = 0,52). Таким чином, отриманий
раніше для України в цілому висновок про те, що ті, хто відчувають себе більш обізнаними
стосовно Євросоюзу, з більшою імовірністю готові підтримати вступ до цього об’єднання ніж
ті, хто відчувають себе в цьому менш обізнаними, виявився отриманим в основному за рахунок
відповідних характеристик Центрально-Західної України.
Розрахунки аналогічних коефіцієнтів рангової кореляції для інших соціальнодемографічних категорій показали, по-перше, що серед переважної більшості виділених
категорій ці коефіцієнти є статистично значущими (на рівні p < 0,04), і, по-друге, що рівень
зв’язку позиції стосовно вступу України до Євросоюзу із самооцінкою обізнаності стосовно
нього в межах статистичної похибки є приблизно однаковим для різних гендерних, вікових,
освітніх і поселенських категорій (на рівні рангової кореляції 0,16 ± 0,06). Виключення
складають (крім регіональних) ще два різновиди соціально-демографічних категорій: етнічні і
мовні.
Виявилося, що рівень зв’язку між позицією стосовно приєднання України до Євросоюзу та
самооцінкою обізнаності стосовно нього для етнічних українців з високою імовірністю є
статистично значущим (на рівні p < 0,001) і суттєво вищим ніж для етнічних росіян (0,20 ± 0,02
проти 0,03 ± 0,05), для яких він виявився взагалі статистично незначущим (p = 0,62), а для
україномовних громадян також з високою імовірністю статистично значущим (p < 0,001) і
суттєво вищим ніж для російськомовних громадян (0,25 ± 0,03 проти 0,06 ± 0,03), для яких він,
як і для етнічних росіян, теж виявився статистично незначущим (на рівні p = 0,51). Наведені
факти дають підстави припускати, що серед мешканців Східного регіону, а також серед
етнічних росіян та російськомовних громадян нашої країни в цілому позитивний зв’язок
між самооцінкою обізнаності стосовно Євросоюзу та ставленням щодо приєднання
України до нього зустрічається приблизно так само часто як і негативний зв’язок між
цими характеристиками, і при статистичних розрахунках ці протилежності одна одну зводять
нанівець.
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ПОЗИЦІЇ СТОСОВНО НАТО

Помітно іншими, ніж розглянуті вище, є взаємозв’язки самооцінок обізнаності людей та
їхнього ставлення стосовно вступу України до НАТО. Хоча в цілому по Україні розподіл
відповідей на запитання: «Як Ви вважаєте, чи достатньо Ви знаєте про НАТО, щоб вирішити, чи
потрібно Україні вступити до цієї організації?» виявився таким самим – без жодних статистично
значущих відмінностей – як і розподіл відповідей на аналогічне запитання стосовно
Європейського Союзу: 37% вважають, що знають про НАТО достатньо для того, щоб
вирішувати, чи потрібно Україні вступити до цієї організації, 46% – що знають
недостатньо, і 17% не знають, чи знають вони про це достатньо.
Через зміст поставленого запитання (як і у випадку з аналогічним запитанням стосовно
Євросоюзу) відповіді на нього не дають підстав стверджувати, що близько 37% громадян
України знають про НАТО достатньо, щоб зі знанням справи вирішувати чи вступати нашій
країні до цієї організації, або що лише 46% знають для цього недостатньо. Наше запитання,
стосується лише уявлень респондентів щодо їхньої обізнаності про НАТО. І наведені дані
дозволяють, знов таки, зробити висновок лише про те, що не менше 60 відсотків населення
України не вважають себе достатньо обізнаними стосовно НАТО, щоб вирішити чи
потрібно нашій країні вступати до цієї організації.
Але у відповідях на наступне запитання («Уявіть, будь ласка, що зараз відбувається
референдум з питання, чи вступати Україні до НАТО, і Ви можете проголосувати за вступ,
проти вступу або утриматися – не брати участі у голосуванні. Який Ваш вибір?») переважна
більшість – 73% опитаних – віддали перевагу тому, щоб взяти участь у голосуванні й
висловитися «за» або «проти». В цілому по Україні усі відповіді розподілилися таким чином:
16% проголосували б за вступ України до НАТО, 57% – проти вступу, 9% сказали, що не брали
б участі у голосуванні, і ще 18% вагалися дати певну відповідь. Оскільки ті, хто не
визначилися, фактично (як свідчить досвід багаторічних опитувань) не беруть участі у
голосуванні, то в разі якби референдум з питань вступу України до НАТО відбувся
наприкінці 2005 року, то у ньому взяли б участь приблизно 73% громадян, а розподіл
поданих голосів був би близьким до такого: за вступ України до НАТО – 22% голосів, проти
– 78%.
В таблиці 4 наведені дані, що характеризують відмінності у розподілі прихильників і
противників вступу України до НАТО серед громадян з різними самооцінками обізнаності
стосовно цієї організації. Розподіл наведених у таблиці даних, на відміну від розподілу
аналогічних даних стосовно Євросоюзу, не дає підстав стверджувати, що готовність
висловитися за чи проти її вступу до НАТО, пов’язана з оцінкою ними своєї поінформованості
стосовно цієї організації. На відміну від випадку з Євросоюзом, противників вступу до НАТО
значно більше ніж прихильників не тільки серед тих, хто вважає себе недостатньо
обізнаними стосовно цієї організації, але й серед тих, хто вважає себе обізнаними
достатньо. І лише серед тих, хто не може оцінити достатньо чи не достатньо вони обізнані,
більшість, як і у випадку з Євросоюзом, складають ті, хто не брав би участі у голосуванні.
Коефіцієнт рангової кореляції (τb Кенделла), який характеризує взаємозв’язок між оцінкою
респондентами своєї обізнаності стосовно НАТО та їхнім ставленням до вступу України до цієї
організації майже дорівнює нулю (0,01 ± 0,02) і з високою імовірністю є статистично
незначущим (p = 0,802). Це означає, що на відміну від випадку з Євросоюзом готовність
підтримати вступ до НАТО в цілому по Україні практично не залежить від того, якою
мірою люди відчувають себе обізнаними стосовно цієї організації.4 Але цей факт ще не дає
4

Обидва коефіцієнти d (Сомерса), що характеризують окремо залежність схильності опитаних підтримати вступ
України до НАТО від відчуття ними своєї обізнаності стосовно цієї організації та зворотну залежність відчуття
ними цієї своєї обізнаності від їхньої схильності підтримати вступ України до НАТО, виявилися з однаковою
імовірністю статистично незначущими (на рівні p > 0,8).
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підстав припускати, що зв’язок між готовністю підтримати вступ до НАТО та відчуттям
обізнаності стосовно цієї організації відсутній і серед усіх соціально-демографічних категорій
населення, оскільки відповідний аналіз показує, що між різними категоріями населення є
суттєві відмінності й у самооцінках своєї обізнаності стосовно НАТО, і у ставленні щодо
приєднання України до цієї організації.
Таблиця 4

Позиції населення України щодо її вступу до НАТО
в залежності від самооцінки обізнаності стосовно цієї організації
(розподіли у відсотках)
Щоб вирішити, чи
потрібно Україні вступити
до НАТО, вважають, що
знають про неї:
Достатньо

В разі проведення референдуму стосовно вступу України до
НАТО:
Проголосували б
ЗА вступ

Утрималися б від
голосування

Проголосували б
ЗАГАЛОМ
ПРОТИ вступу

27

5

68

100

Невизначено

7

60

33

100

Недостатньо

10

32

58

100

Данні, що характеризують самооцінки обізнаності стосовно НАТО та ставлення щодо
вступу України до цієї організації серед виділених соціально-демографічних категорій
населення (див. таблицю 5), показують, що відчуття достатньої обізнаності стосовно НАТО
найбільш поширено серед чоловіків, серед мешканців Західного регіону та серед етнічних
росіян; а найменш поширено - серед жінок, серед людей з освітою не вище загальної середньої
та серед мешканців Центрального регіону.
Частка тих, хто не вважає свою обізнаність стосовно НАТО достатньою, щоб вирішити чи
потрібно вступати до цієї організації, статистично значуще більша серед жінок ніж серед
чоловіків (69% проти 52%), серед молодшої та серед найстаршої вікових когорт ніж серед двох
середніх вікових когорт (65% проти 58%), серед людей з освітою не вище загальної середньої та
із середньою спеціальною ніж серед людей з вищою освітою (68% та 65% проти 58% та 57%
відповідно), серед етнічних українців ніж серед етнічних росіян (64% проти 56%), у
Центральному регіоні ніж у Західному, Південному чи Східному (69% проти 56%, 58% та 60%
відповідно) *.
За поширеністю відчуття дефіциту відповідної поінформованості не виявлено статистично
значущих відмінностей між наймолодшою і найстаршою віковими когортами, між двома
середніми віковими когортами, між людьми із загальною середньою освітою і з освітою нижчих
рівнів, між людьми із середньою спеціальною та вищою освітою, між міським і сільським
населенням та між мешканцями Східного, Південного і Західного регіонів.
Наведені в таблиці 5 дані свідчать також про те, що між різними соціальнодемографічними категоріями є певні відмінності у поширеності позитивного і негативного
ставлення до вступу України до НАТО. Але, на відміну від випадку з Євросоюзом, чисельність
прихильників вступу України до НАТО статистично значуще менша чисельності його
противників серед усіх категорій населення крім мешканців Західного регіону, в якому їхні
чисельності практично однакові (31% та 32%, різниця статистично незначуща на рівні p > 0,29).
Як і у випадку з Євросоюзом, чисельність противників вступу України до НАТО
найбільше переважає чисельність прихильників такого політичного вибору
 серед мешканців Східного та Південного регіонів (на 80% та 61% відповідно),
 серед етнічних росіян (на 71%),
 серед російськомовних громадян (на 63%)
 та серед найстаршої вікової когорти – від 60 років і більше (на 53%).
*

Різниці статистично значущі на рівні p < 0,01.
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Таблиця 5

Поширеність самооцінок обізнаності стосовно НАТО
та прихильників і противників вступу України до цієї організації
серед соціально-демографічних категорій дорослого населення
(у відсотках до чисельності названої у рядку категорії населення)
Вважають, що

Соціально-демографічні категорії знають достатньо

Доросле населення
Гендерні
Чоловіки
Жінки
Вікові
18–29 років
30–44 роки
45–59 років
60 років і більше
Освітні
Менше повної середньої
Повна загальна середня
Середня спеціальна
Вища (повна чи неповна)
Етнічно–національні
Етнічні українці
Етнічні росіяни
Інші етнічні групи
Мовні
Україномовне населення
Російськомовне населення
Поселенські
Міське населення
Сільське населення
Регіональні
Західний регіон
Центральний регіон
Південний регіон
Східний регіон

З приводу вступу України до
НАТО проголосували б

про НАТО

ЗА

ПРОТИ

37

16

57

48
31

18
13

59
56

35
41
43
35

20
17
16
10

45
57
62
63

32
35
42
43

11
14
15
21

57
57
58
57

36
44
49

17
8
12

52
79
68

37
40

23
9

43
72

39
38

15
18

59
53

44
31
42
40

31
18
10
4

32
44
71
84

Відносна найменша перевага чисельності противників вступу України до НАТО над
чисельністю прихильниками зафіксована
 серед мешканців Західного та Центрального регіонів (на 1% та 26% відповідно),
 серед україномовних громадян (на 20%),
 серед наймолодшої вікової когорти – від 18 до 29 років (на 24%),
 та серед етнічних українців (на 34%)*.
Якщо зіставити між собою крайні позиції стосовно вступу України до НАТО у тих
однотипних категоріях, де чисельності прихильників і противників вступу до НАТО виявилися
*

Різниці статистично значущі на рівні p < 0,01.
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найбільшими і найменшими, то неважко підрахувати, що найбільші відмінності між цими
крайніми позиціями стосовно вступу України до НАТО є у етнічному, мовному і, особливо,
регіональному розрізах. Так, різниця між балансами противників і прихильників вступу до
НАТО, яка серед етнічних росіян і серед етнічних українців задається співвідношенням Δδ =
(79% - 8%) - (52% - 17%) і дорівнює 36 процентним пунктам, серед російськомовних і
україномовних громадян дорівнює 42 пунктам [(72% - 9%) - (43% - 22%)], а серед мешканців
Східного і Західного регіонів - 79 пунктам [(84% - 4%) - (32% - 31%)]. В той же час найбільша
різниця між сусідніми регіонами виявлена між Центральним і Південним регіонами, де різниця
між балансами прихильників і противників вступу до НАТО складає 35 процентних пунктів, в
той час як між Центральним і Західним – 24, а між Південним і Східним – 19 пунктів.
Таким чином, не лише стосовно Євросоюзу, але і стосовно НАТО найбільший перепад у
розподілі прихильників і противників вступу до цих об’єднань є між Центрально-Західною
та Південно-Східною частинами нашої країни. У цих двох частинах України баланси
прихильників і противників вступу до НАТО є хоча і не протилежними (як у ставленні до
Євросоюзу), але суттєво відмінним. В той час, як у Центрально-Західній частині прихильників
вступу до НАТО менше ніж противників лише на 16% (23% проти 39%), то у Південно-Східній
– на 70% (7% проти 77%). В таблиці 6 наведені дані, що характеризують відмінності у розподілі
прихильників і противників вступу України до НАТО за трьох рівнів самооцінок обізнаності
стосовно цієї організації серед мешканців Центрально-Західної та Південно-Східної частин
нашої країни.
Таблиця 6

Позиції мешканців двох частин України щодо її вступу до НАТО
в залежності від самооцінки обізнаності стосовно цієї організації
Щоб вирішити чи
потрібно Україні вступити
до Євросоюзу, вважають,
що знають про нього:

(розподіли у відсотках)
В разі проведення референдуму стосовно вступу України до
Євросоюзу:
Проголосували б
ЗА вступ

Утрималися б від
голосування

Проголосували б
ЗАГАЛОМ
ПРОТИ вступу

у Центрально-Західній частині
Достатньо

44

9

47

100

Невизначено

10

69

22

100

Недостатньо

14

45

41

100

у Південно-Східній частині
Достатньо

11

2

86

100

Невизначено

3

44

53

100

Недостатньо

5

20

75

100

З наведених у таблиці даних можна заключити, що деякий позитивний зв’язок між
самооцінкою обізнаності стосовно НАТО та готовністю підтримати вступ України до цієї
організації є тільки у Центрально-Західній частині. Тут серед тих, хто відчуває себе достатньо
обізнаними стосовно НАТО, прихильників вступу до цієї організації майже стільки ж, скільки і
противників (44% проти 47%, різниця статистично незначуща на рівні p > 0,28); серед тих, хто
не відчуває себе достатньо обізнаними, найбільше тих, хто воліє утриматися, а серед тих, хто
відчуває себе недостатньо обізнаними, противників вступу до НАТО майже стільки ж, скільки і
тих, хто воліє утриматися (41% проти 45%, різниця статистично незначуща на рівні p > 0,1).
У Південно-Східній же частині і серед тих, хто відчуває себе обізнаними стосовно НАТО, і
серед тих, хто відчуває себе в цьому недостатньо обізнаними, і хто не може визначитися із
своєю обізнаністю, противників вступу до цього об’єднання значно більше ніж і прихильників, і
тих, хто воліє утриматися. Причому найбільша частка противників вступу України до НАТО тут
зафіксована як раз серед тих, хто вважає себе достатньо обізнаними щодо НАТО.
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В результаті, коефіцієнти рангової кореляції (τb), що характеризують взаємозв’язки між
оцінками респондентами своєї обізнаності стосовно НАТО та їхнім ставленням щодо вступу
України до цієї організації у двох частинах нашої країни виявилися протилежними за знаком.
Так, для Центрально-Західної частини цей коефіцієнт дорівнює +0,11 (± 0,03; статистична
значущість на рівні p < 0,001), а для Південно-Східної -0,09 (± 0,03; p < 0,003). Це означає, що у
Центрально-Західній частині країни при позитивній оцінці людьми своєї обізнаності
стосовно НАТО переважає позитивне ставлення щодо вступу України до цієї організації, а
у Південно-Східній частині, навпаки, при позитивній оцінці людьми своєї обізнаності
стосовно НАТО переважає негативне ставлення щодо вступу України до цієї організації.
Таким чином, отриманий раніше для України в цілому висновок про те, що готовність
підтримати вступ до НАТО практично не залежить від того, якою мірою люди відчувають себе
обізнаними стосовно цієї організації, виявився зумовленим взаємною статистичною
«нейтралізацією» приблизно рівних за величиною, але протилежних за спрямованістю
взаємозв’язків між відчуттям обізнаності стосовно НАТО і ставленням до неї у ЦентральноЗахідній і Південно-Східній Україні.
Коефіцієнти d Сомерса, які характеризують окремо залежність схильності опитаних
підтримати вступ України до НАТО від відчуття ними своєї обізнаності стосовно цієї
організації та зворотну залежність відчуття ними цієї своєї обізнаності від їхньої схильності
підтримати вступ України до НАТО, для обох частин країни виявилися статистично значущими
(на рівні p < 0,03) і, в межах статистичної похибки, практично однаковими за величиною і
протилежними за знаками: у Центрально-Західній 0,11 ± 0,03 (обидва коефіцієнти), а у
Південно-Східній –0,07 ± 0,02 та –0,11 ± 0,04. Це показує, що в обох частинах України
ставлення до НАТО так само часто зумовлюється відчуттям обізнаності стосовно неї, як і
навпаки – це відчуття обізнаності зумовлюється ставленням до НАТО, що сформувалося
незалежно від уявлення людей стосовно свого знання про цю організацію. Але у ЦентральноЗахідній Україні більш обізнаними частіше вважають себе ті, хто більш позитивно
ставиться до НАТО, а от у Південно-Східній більш обізнаними частіше вважають себе ті,
хто більш негативно ставиться до НАТО, а ті, хто ставиться до НАТО позитивніше, –
вважають себе менш обізнаними стосовно цієї організації .
Розрахунки коефіцієнтів рангової кореляції для виділених соціально-демографічних
категорій, які характеризують взаємозв’язки ставлення щодо вступу України до НАТО та
самооцінки обізнаності стосовно цієї організації, показали, що для більшості категорій
населення такі зв’язки є статистично незначущими (на рівні p = 0,05). Окрім як для мешканців
виділених регіонів ці взаємозв’язки виявилися статистично значущими лише для п’яти
соціально-демографічних категорій населення. Причому, серед трьох з цих категорій ці зв’язки
є позитивними – серед молоді (τb = 0,13 ± 0,05; p = 0,005), україномовних громадян (τb = 0,11 ±
0,03; p = 0,001) і сільського населення (τb = 0,08 ± 0,04; p = 0,03), а серед двох категорій вони є
негативними – серед етнічних росіян (τb = – 0,12 ± 0,05; p = 0,014) та серед російськомовних
громадян (τb = – 0,09 ± 0,03; p = 0,001)5.
Для етнічних українців в цілому цей коефіцієнт є дуже малим (τb = 0,05 ± 0,030), а рівень
його статистичної значущості (p = 0,06) лежить за межею, яку для соціальних явищ звичайно
вважають прийнятною (p = 0,05). Однак додаткові розрахунки показали, що цей результат явно
пов’язаний з мовним складом етнічних українців, оскільки відповідний коефіцієнт,
розрахований окремо для україномовних і російськомовних етнічних українців виявився
прийнятно статистично значущими, але для україномовних українців – позитивним (τb = 0,12 ±
0,03; p = 0,001), а для російськомовних – негативним (τb = – 0,08 ± 0,04; p = 0,045). Тому при
розрахунках відповідного коефіцієнту для усіх етнічних українців разом взаємно протилежні за
5

Розрахунки коефіцієнтів d Сомерса, які характеризують окремо залежність ставлення до НАТО від відчуття ними
своєї обізнаності стосовно цієї організації та зворотну залежність відчуття ними цієї своєї обізнаності від їхнього
ставлення до НАТО, не виявили статистично значущої асиметрії цих залежностей для жодної з розглянутих
соціально-демографічних категорій населення .
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напрямом залежності між відчуттям обізнаності стосовно НАТО і ставленням до цієї організації
серед україномовних українців, з одного боку, та російськомовних, з іншого, статистично
врівноважують одна одну і зводять загальний результат нанівець6.
Таким чином, ставлення до НАТО помітно відрізняється від ставлення до Євросоюзу, а
зв’язки між ставленням до НАТО та суб’єктивним відчуттям обізнаності стосовно цієї
організації помітно відрізняються від зв’язків ставлення до Євросоюзу із суб’єктивним
відчуттям обізнаності стосовно цього об’єднання не лише для дорослого населення України в
цілому, але й для частини його соціально-демографічних категорій, особливо тих, що пов’язані
з етнокультурною неоднорідністю, яка історично склалась між певними регіонами нашої країни.
ПІДСУМКИ

Серед громадян України в цілому більше противників ніж прихильників її вступу і до
Європейського Союзу, і до НАТО, але у суттєво відмінних пропорціях: до Євросоюзу у
співвідношенні 39% проти 33%, а до НАТО – 57% проти 16%.
Прихильників вступу України до Євросоюзу більше ніж противників лише у
Центрально-Західній частині країни (на 21%) та серед трьох соціально-демографічних
категорій: україномовних громадян (на 18%), молоді віком до 30 років (на 11%) та селян (на
8%).
Прихильників вступу України до НАТО менше ніж противників серед усіх категорій
населення крім мешканців Західного регіону (де їхні частки фактично однакові).
Значно більше, ніж для України в цілому, переважання противників вступу України
до Євросоюзу і до НАТО наявне у Південно-Східній частині країни (на 34% щодо Євросоюзу
та 70% щодо НАТО) та серед трьох соціально-демографічних категорій: етнічних росіян
(на 40% та 71% відповідно), російськомовних громадян (на 29% та 63%) та літніх людей
старших 60 років (на 24% на 53%).
Позиція громадян України щодо її вступу і до Євросоюзу, і до НАТО такою ж мірою
залежить від їхньої оцінки своєї обізнаності стосовно цих об’єднань, як і сама ця оцінка
залежить від характеру їхнього ставлення до Євросоюзу і до НАТО.
В Україні в цілому свою обізнаність стосовно Євросоюзу і НАТО вважають
достатньою, щоб вирішувати чи потрібно Україні вступати до цих об’єднань, менше
половини населення (37-38%).
Ті, хто вважають себе більш обізнаними стосовно Євросоюзу, частіше підтримують
вступ України до цього об’єднання, ніж ті, хто вважають себе в цьому менш обізнаними.
Стосовно ж НАТО така залежність виявляється лише у Центрально-Західній частині
України, а для країни в цілому вона зводиться нанівець переважанням протилежної
залежності у Південно-Східній частині України, де ті, хто вважає себе більш обізнаними
стосовно НАТО, частіше висловлюються проти вступу до цієї організації.
Відмінності у ставленні до Євросоюзу і НАТО серед зазначених категорій населення
лише незначною мірою пояснюються відмінностями у тому, наскільки представники цих
категорій вважають достатньою свою обізнаність стосовно Євросоюзу або НАТО.
Природно припустити, що менша схильність літніх людей ніж молодих підтримувати
вступ України до Євросоюзу і до НАТО зумовлена тим, що у більшості літніх людей вихідні
уявлення стосовно західних країн і НАТО формувалися переважну частину життя виключно з
компартійних джерел, в той час як більша частина життя молодих людей пройшла в умовах
значної відкритості до різноманітних джерел інформації.
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За даними опитувань КМІС з числа дорослих етнічних українців звичайно спілкуються українською мовою
близько 58%, а російською – близько 42% (див. наприклад: Хмелько В.Є. Лінгво-етнічна структура України:
регіональні особливості і тенденції змін за роки незалежності // Наукові записки НаУКМА. “Соціологічні науки”. –
2004. – Т. 32. С. 7 (доступно також на сайті: www.kiis.com.ua).

12

Для з’ясування ж того, через що схильність підтримувати вступ України до Євросоюзу і
до НАТО є значно меншою серед мешканців Південно-Східної частини України, ніж
Центрально-Західної, серед російськомовних громадян, ніж серед україномовних та серед
етнічних росіян, ніж серед етнічних українців, має сенс звернути увагу на те, що саме ці
категорії населення найбільше відрізняються ставленням до ще одного міждержавного
об’єднання – союзу Росії і Білорусії. Як виявилося в наших опитуваннях, саме для мешканців
Південно-Східної України, російськомовних громадян та етнічних росіян приєднання України
до союзу Росії і Білорусії виглядає значно більш прийнятною альтернативою ніж
євроатлантична інтеграція нашої країни. Але ця проблема потребує окремого розгляду.
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