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ПУБЛІЧНА СОЦІОЛОГІЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ша новні чи тачі!

Ми про дов жуємо публікацію інфор маційно-аналітич них ма теріалів ек -
спер тних круг лих столів в рам ках спільно го про ек ту Інсти ту ту соціології
НАН Украї ни, Фон ду “Де мок ра тичні ініціати ви ім. І.Ку черіва“ та жур на лу
“Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг”.

У цьо му но мері пред став ле но ма теріали двох круг лих столів за участі
провідних вітчиз ня них соціологів: “До 26-ї річниці дер жав ної не за леж ності
Украї ни: тен денції змін гро ма дської дум ки” (22 сер пня 2017) та “Соціаль на
на пру женість і про тес тна ак тивність: по гляд соціологів” (22 ве рес ня 2017).

Спільним для цих двох за ходів є знач не роз ши рен ня їх публічно го пред -
став ниц тва — вони про хо ди ли з ак тив ним за лу чен ням ЗМІ у фор маті, який
поєдну вав ек спер тне об го во рен ня і прес-кон фе ренцію. Іншою їхньою особ -
ливістю було те, що ек спер ти пре зен ту ва ли й аналізу ва ли ре зуль та ти за -
галь но національ но го моніто рин го во го опи ту ван ня “Укр аїнське суспільст -
во”. Вар то на га да ти, що це опи ту ван ня є щорічним, реп ре зен та тив ним та
 методологічно сис тем ним досліджен ням Інсти ту ту соціології НАН Украї -
ни і про во дить ся з 1994 року. Цьо го року його було про ве де но Інсти ту том
у співпраці із Бла годійним фон дом “Інте лек ту аль на пер спек ти ва” з 3 по
25 лип ня 2017 року за квот ною за галь но національ ною реп ре зен та тив ною
ви бір кою, що пред став ляє до рос ле на се лен ня віком від 17 років. Опи ту ван -
ня здійсню ва ло ся в усіх об лас тях Украї ни (крім АР Крим та оку по ва них те -
ри торій До нець кої й Лу га нської об лас тей) ме то дом осо бис то го інтер в’ю за
місцем про жи ван ня рес пон дентів. Усьо го було опи та но 1800 осіб. По хиб ка
вибірки не пе ре ви щує 2,3%.

ВІКТОР СТЕПАНЕНКО,
док тор соціологічних наук,

 член ред ко леґії жур на лу
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Круг лий стіл
“До 26-ї річниці дер жав ної не за леж ності 

Украї ни: тен денції змін гро ма дської дум ки” 
(22 сер пня 2017 року, Інсти тут соціології НАН Украї ни)

На круг ло му столі з до повідями ЗМІ вис ту пи ли Ірина Бе кешкіна —
стар ший на уко вий співробітник Інсти ту ту соціології НАН Украї ни,  ди -
ректор Фон ду “Де мок ра тичні ініціати ви ім. І.Ку черіва”, Євген Го ло ва ха —
за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту соціології НАН Украї ни, Оле на Злобіна —
завіду вач ка відділу соціаль ної пси хо логії Інсти ту ту соціології НАН  Ук -
раїни, Ми ко ла Шуль га — за ступ ник ди рек то ра Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни.

Основні пи тан ня, що їх було ви не се но на об го во рен ня, були такі:
— Як зміню ва ли ся на строї українців за роки не за леж ності? Які на строї

пе ре ва жа ють те пер?
— Чого українці бо ять ся найбільше? Чого бо я ли ся найбільше раніше, і

чого — за раз?
— Соціаль не са мо по чут тя українців: зміни на кра ще чи на гірше?
— Міґраційні на строї українців: зрос та ють чи ні?
— До яких союзів Україні слід всту па ти: чи відбу ли ся зміни гро ма дської 

дум ки?
На ве де мо основні фак то логічні дані та роз гля не мо ди наміку де я ких за -

галь но національ них по каз ників, що їх пре зен ту ва ли учас ни ки.
Згідно з ре зуль та та ми досліджен ня 2017 року, пе ре важ на більшість на -

се лен ня Украї ни (близь ко 63%) пишається тим, що вони є гро ма дя на ми
Украї ни. При чо му ця час тка істот но зрос ла від 2014 року (у 2013-му гро ма -
дя нством Украї ни пи ша ли ся 48%, у 2014-му — 60%, у 2015-му — 67%, у
2016-му — 60%, у 2017-му — 63%). Щодо цьо го пи тан ня існу ють помітні
реґіональні відмінності, хоча в усіх реґіонах ті, хто пишається своєю на -
лежністю до на шої краї ни, ста нов лять аб со лют ну або віднос ну більшість.
Зок ре ма, в Західно му реґіоні пи ша ють ся своїм укр аїнським гро ма дя нством
близь ко 81% (не пи ша ють ся 7%), у Цен траль но му реґіоні відповідне спів -
відно шен ня ста но вить при близ но 67% до 16%, у Півден но му реґіоні — 46%
до 28%, у Східно му реґіоні — 56% до 17%, на Дон басі — 39% до 27% (при цьо -
му на Дон басі є найбільшою порівня но з інши ми реґіона ми час тка тих, хто
не зміг виз на чи ти ся з цьо го пи тан ня, а саме близь ко 34%).

Більшість на се лен ня (57%) вва жає себе на сам пе ред гро ма дя на ми Ук -
раї ни, ще для близь ко 25% го лов ною є іден тифікація з місцем про жи ван ня — 
містом чи се лом, а для май же 6% — з реґіоном про жи ван ня. Виз нан ня пер -
вин ності сво го виз на чен ня як гро ма дя ни на Украї ни істот но зрос ло впер ше
у 2005 році (з 44% до 55%), вдру ге — у 2014-му (з 51% до 65%). У 2015 році
цей по каз ник тро хи зни зив ся (до близь ко 58%) і впро довж двох років за ли -
шається при близ но на од но му рівні (60% у 2016-му і 67% у 2017-му). Се ред
реґіонів Украї ни виз нан ня пер вин ності іден тифікації з гро ма дя нством Ук -
раї ни істот но пе ре ва жає ло каль ну іден тифікацію (з місцем або реґіоном
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про жи ван ня) пе ре дусім у Західно му реґіоні (62% за галь но національ ної
іден тифікації про ти 25% ло каль ної) та Цен траль но му (62% за галь но на -
ціональ ної про ти 27% ло каль ної). Дещо мен шим є роз рив між національ ною 
та ло каль ною іден тич нос тя ми у Півден но му (57% за галь но національ на і
32% ло каль на) та у Східно му (50% за галь но національ на і 38% ло каль на)
реґіонах. На Дон басі ж за галь но національ на та місце во-реґіональ на іден -
тифікації пе ре бу ва ють при близ но на од но му рівні (43% та 41% відповідно).

Основ ни ми по чут тя ми, які ви ни ка ють у лю дей, коли вони ду ма ють про
май бутнє Украї ни, у 2017-му ви я ви ли ся надія (47%), три во га (35%), опти -
мізм (21%) та страх (17%). Відчут тя надії пре ва лює в усіх реґіонах (особ ли -
во на Півдні); три во га та кож посідає дру ге за час то тою зга ду вань місце в усіх 
реґіонах, крім За хо ду (в цьо му реґіоні на дру го му місці ви я вив ся оптимізм).
За роки досліджен ня (2002–2017) на й ви щим рівень надії та оптимізму був
2005 року (відповідно 61% та 34%). А на й ви щим емоційним неґативізмом
вирізняв ся 2013 рік (відчут тя надії вис ло ви ли 32%, без ви ході — 18%, а
оптимізму — лише 14%).

Най по ши ренішими по чут тя ми, що ви ни ка ють у лю дей, коли вони роз -
мірко ву ють про своє май бутнє, є: надія (47%), три во га (30%) та оптимізм
(26%).

Се ред го лов них страхів у 2017 році пре ва лю ють еко номічні: зрос тан ня
цін (77%), без робіття (61%), не вип ла ти за рплат та пенсій (63%). Ще до
найбільш ва го мих страхів на ле жать по бо ю ван ня щодо зрос тан ня зло чин -
ності (43%) та на пад зовнішньо го во ро га (38%). Страх пе ред зрос тан ням цін
посідає пер ше місце в усіх реґіонах, але частіше про цей страх зга ду ва ли на
Сході Украї ни (87%), а віднос но рідше — на За ході (66%). Вар то за зна чи ти,
що про страх на па ду зовнішньо го во ро га помітно частіше зга ду ва ли меш -
канці Західно го реґіону (48%). За час про ве ден ня опи ту вань (2000–2017)
найістотніші зміни в струк турі страхів українців відбу ли ся у 2014-му, коли
різко зріс страх пе ред мож ли вим на па дом зовнішньо го во ро га на Украї ну (з
7% у 2012-му до 60% у 2014-му); страх пе ред роз па дом Украї ни як дер жа ви
(з 12% у 2012-му до 46% у 2014-му); страх пе ред імовірни ми міжнаціональ -
ни ми конфлікта ми (11% у 2012-му і 35% у 2014-му); по бо ю ван ня ма со вих
ву лич них без ладів (17% у 2012-му і 33% у 2014-му). Втім, за три останні
роки ці стра хи істот но по сла би ли ся, і 2017 року віднос но ви со ким за ли -
шається страх на па ду зовнішньо го во ро га на Украї ну (38%), на томість по бо -
ю вань щодо міжнаціональ них конфліктів, ма со вих ву лич них без ладів та
роз па ду Украї ни як дер жа ви ста ло дещо мен ше (відповідно 17%, 21% і 28%).

Цьо го року Інтеґраль ний індекс соціаль но го са мо по чут тя (ІІСС) ста но -
вить 39,3 бала (за га лом цей по каз ник може пе ре бу ва ти в меж ах від 20 до 60).
Тоб то це свідчить про се редній рівень та ко го са мо по чут тя. За галь не со -
ціаль не са мо по чут тя порівня но з ми ну лим та по за ми ну ли ми ро ка ми май же
не зміни ло ся, при чо му цей по каз ник ви щий, аніж був у 2012-му (37,4 бала).

Най ва гоміші зміни у ге о політич них орієнтаціях на се лен ня Украї ни ста -
ли ся 2014 року: час тка тих, хто по зи тив но ста вив ся до приєднан ня Украї ни
до со ю зу з Росією та Біло рус сю, впа ла з 49% у 2013-му до 25% у 2014-му і
нині, 2017 року, ста но вить 20%. На томість відсо ток виявів неґатив но го
став лен ня до та ко го со ю зу зріс за відповідний період з 28% до 54%, а сьо -
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годні, у 2017 році, ста но вить 62%. Сьо годні неґатив не став лен ня до со ю зу
Украї ни з Росією та Біло рус сю пе ре ва жає май же в усіх реґіонах, але різною
мірою: на й неґативніше таку пер спек ти ву сприй ма ють у Західно му реґіоні
(88% — неґатив но і лише 4% — по зи тив но) та у Цен траль но му (71% —
неґатив но і 14% — по зи тив но), знач но мен ше неґатив не став лен ня відчут не
у Східно му реґіоні (46% — неґатив но і 32% — по зи тив но) та на Дон басі
(відповідно, 33% і 29%). Заз на чи мо, що на Дон басі суттєва час тка опи та них
(38%) не змог ли виз на чи ти ся з цьо го пи тан ня. А от у Півден но му реґіоні по -
зи тив не і неґатив не став лен ня до со ю зу з Росією та Біло рус сю ви я ви ло ся
зба лан со ва ним (37% — по зи тив но го став лен ня й 37% — неґативного).

Ра ди кальні зміни ста ли ся й у став ленні до всту пу Украї ни до НАТО: у
2013 році по зи тив но сприй ма ли таку пер спек ти ву 14%, а неґатив но — 54%,
че рез рік, у 2014-му, по зи тив не став лен ня ста но ви ло 35%, неґатив не — теж
35%, про те нині, 2017 року, по зи тив не став лен ня дещо пе ре ва жає (40% про -
ти 36%). Став лен ня до всту пу Украї ни до НАТО ди фе ренціює реґіони: пе ре -
важ но по зи тив но став лять ся до цієї пер спек ти ви на За ході (60% — по зи тив -
но і 20% — неґатив но) та у Цен траль но му (відповідно 44% і 32%). Неґатив не
став лен ня пе ре ва жає на Півдні (50% — неґатив не, 30% — по зи тив не), й на
Сході (45% — неґатив не, 31% — по зи тив не) та, особ ли во, на Дон басі (50% —
неґатив не і 19% — по зи тив не). Вод но час на Дон басі найбільше ви я ви ло ся
тих, хто не зміг виз на чи ти ся з цьо го пи тан ня (31%).

Став лен ня до всту пу до Євро пе йсько го Со ю зу теж істот но поліпши ло -
ся: у 2013 році по зи тив но до цьо го ста ви ли ся 42%, у 2014-му — 52%, а у
2017-му — 54%, тоді як неґатив но го став лен ня дещо по мен ша ло — від 28% у
2013-му до 24% у 2014-му і 2017-му. По зи тив не став лен ня до всту пу Украї -
ни до Євро пе йсько го Со ю зу пе ре ва жає в усіх реґіонах, за ви нят ком Дон ба су, 
де 41% сприй має таку пер спек ти ву неґатив но, а 26% — по зи тив но. Вод но час
на Дон басі найбільше ви я ви ло ся тих, хто не виз на чив ся зі своєю дум кою з
цьо го пи тан ня (33%).

Істотні зміни за роки про ве ден ня опи ту вань (1996–2017) ста ли ся й у
став ленні до над ан ня російській мові ста ту су офіційної. У 1996 році біль -
шість на се лен ня (51%) вва жа ла за доцільне над а ти російській мові ста тус
офіційної, про ти цьо го були на лаш то вані 33%. Пос ту по во відсо ток підтрим -
ки офіційно го ста ту су російської мови змен шу вав ся, а час тка про тив ників
зрос та ла. І 2017 року над ан ня російській мові ста ту су офіційної в Україні
підтри му ють 30% про ти 54% про тив ників. Пи тан ня щодо ста ту су російської 
мови по-різно му сприй мається у різних реґіонах: ка те го рич но про ти над ан -
ня російській мові ста ту су офіційної у Західно му (“про ти” — 88%, “за” —
лише 4%) та у Цен траль но му реґіоні (“про ти” — 64%, “за” — 21%). Пе ре важ -
но підтри му ють над ан ня російській мові ста ту су офіційної на Сході (“за” —
45%, “про ти” — 38%), істот но підтри му ють на Півдні (“за” — 57%, “про ти” —
31%) та на Дон басі (“за” — 55%, “про ти” — 14%). Вод но час на Дон басі
найбільше ви я ви ло ся тих, хто вагається з цьо го пи тан ня (31%).

У 2017-му 12% опи та них вис ло ви ли намір на й ближ чим ро ком виї ха ти
за кор дон на тим ча сові за робітки — це на й ви щий по каз ник за час досліджен -
ня цьо го пи тан ня (у 2002 році та ких було 7%). За реґіона ми найбільше охо -
чих виї ха ти пра цю ва ти за кор дон ви я ви ло ся на За ході — 18%.
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Ди наміка гро ма дської дум ки
за ре зуль та та ми опи ту ван ня 2017 року

Таб ли ця 1

Якою мірою Ви пишаєтеся чи не пишаєтеся тим,
що є гро ма дя ни ном Украї ни? 

Варіанти 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017

Зовсім не пи ша ю ся  6,6  8,9  7,1  7,5  7,2  7,9  5,1  5,0  4,9  6,0
Рад ше не пи ша ю ся 11,5 15,8 12,5 11,4 11,9 14,1  6,0  8,5 10,7 10,8
Рад ше пи ша ю ся 30,9 30,0 33,2 36,6 38,4 35,0 36,8 50,2 42,1 43,7
Дуже пи ша ю ся 10,1  7,7 11,9 13,9 11,1  7,7 23,9 17,1 18,0 18,8
Важ ко ска за ти 40,9 37,7 35,2 30,5 31,4 35,3 28,2 19,2 24,3 20,8

Таб ли ця 2

Які по чут тя ви ни ка ють у Вас, коли Ви думаєте про май бутнє Украї ни?

Варіанти 2005 2006 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Оптимізм 33,8 25,5 25,1 19,7 14,1 23,5 22,9 21,9 20,5
Бай дужість  2,7  2,8  2,4  4,6  4,8  1,6  2,3  1,7  2,8
Радість 11,7  4,8  3,1  1,9  1,4  4,1  1,6  2,3  2,7
Без вихідь  6,1 11,2 13,3 11,1 17,8  8,9 11,8 11,0 11,5
Упев неність 19,5  9,8 11,2  6,7  5,1 11,7  7,2  7,8  8,9
Роз губ леність 10,5 16,0 17,1 12,6 17,1 13,4 16,4 14,0 16,4
За до во леність  9,2  3,4  3,3  1,4  1,7  2,9  1,6  2,2  2,4
Пе симізм  2,8  7,2  7,8 11,5 11,4  5,7 10,3 10,3 12,1
Надія 61,2 50,7 56,5 47,0 32,1 48,8 44,1 44,4 46,6
Три во га 24,4 34,4 29,1 34,5 30,9 44,5 39,8 37,7 34,5
Інте рес 21,5 17,0 19,8 14,1 11,9 10,2 11,4 10,0 14,1
Страх  8,1 11,0 16,4 17,0 22,0 23,6 20,9 22,9 16,8
Інше  0,5  0,5  1,1  0,3  0,4  0,6  0,7  0,2  0,3
Важ ко відповісти  7,1  6,8  7,2  8,3 11,0  7,1  4,1  5,6  5,4

Таб ли ця 3

Як Ви ста ви тесь до ідеї приєднан ня Украї ни до со ю зу Росії та Біло русі?

Варіанти 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017

Рад ше
неґатив но 21,0 37,0 23,1 20,1 24,7 24,2 22,1 24,6 53,7 61,5 57,3 61,6

Важ ко
 сказати 17,5 22,2 18,8 16,8 14,3 15,4 16,3 18,7 21,1 15,9 17,6 17,8

Рад ше
 позитивно 61,4 40,8 57,8 62,8 61,0 60,2 61,4 56,3 24,6 21,6 24,9 20,3

Не відповіли  0,2   0,1 0,3  0,3  0,0  0,2  0,2  0,3  0,6  0,9  0,2  0,3
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Таб ли ця 4

Як Ви ста ви тесь до всту пу Украї ни до Євро пе йсько го Со ю зу?

Варіанти 2000 2002 2004 2005 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рад ше
неґатив но  9,6 15,0 11,7 19,9 18,8 19,1 22,1 27,9 24,3 24,4 29,5 24,3

Важ ко
 сказати 34,4 40,1 39,7 32,9 36,9 35,3 31,8 30,3 24,4 19,0 22,5 19,8

Рад ше
 позитивно 56,0 44,4 47,9 47,2 44,1 45,5 45,9 41,6 50,9 56,3 48,0 54,1

Не відповіли  0,1  0,6  0,6  0,1  0,2  0,1  0,2  0,2  0,3  0,8  0,0  1,7

Таб ли ця 5

Як Ви ста ви те ся до всту пу Украї ни до НАТО?

Варіанти 2000 2002 2004 2005 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рад ше
неґатив но 33,5 37,9 38,5 50,4 57,7 53,3 54,4 54,4 34,8 34,2 38,4 35,8

Важ ко
 сказати 41,5 42,6 42,0 34,4 24,1 30,8 29,8 30,8 29,7 21,9 23,5 23,2

Рад ше
 позитивно 24,9 18,8 18,8 14,9 18,0 15,7 15,3 14,4 34,9 43,0 38,1 40,4

Не відповіли  0,1  0,6  0,7  0,2  0,2  0,3  0,4  0,3  0,6  0,9  0,0  0,6

Таб ли ця 6

Чи вва жаєте Ви за не обхідне над а ти російській мові
 ста ту су офіційної в Україні?

Варіанти 1996 1998 2000 2002 2004 2008 2010 2012 2013 2014 2016 2017

Ні 32,9 37,0 36,2 31,1 32,2 38,4 39,6 41,6 49,1 49,6 55,5 54,4
Важ ко
 сказати 16,1 15,3 19,3 20,0 20,0 13,0 17,0 14,8 14,2 18,1 14,1 15,0

Так 50,9 47,6 44,0 48,6 47,5 48,6 43,3 43,4 36,5 32,2 30,3 29,9
Не відповіли  0,0  0,1  0,5  0,3  0,3  0,0  0,1  0,2  0,2  0,1  0,1  0,7
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