ДУМКИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
ТА МОВНОГО ПИТАННЯ

Київський міжнародний інститут соціології з 23 лютого по 11 березня 2013
року провів опитування громадської думки.
Методом інтерв'ю опитано 2760 респондентів, що мешкають в усіх
областях України (включно з містом Києвом) та в Криму 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:
2.8 % для показників близьких до 50%,
2.4 % - для показників близьких до 25%,
1.7 % - для показників близьких до 10%,
1.2 % - для показників близьких до 5%.
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Респондентам було поставлено запитання:
«А якби в найближчу неділю проходив референдум про те, до кого приєднуватися Україні до Європейського Союзу або ж до союзної держави Росії та Білорусі, як би Ви вчинили?»

Результати дослідження показали, що частки тих, хто проголосував би за вступ України
до союзної держави з Росією та Білорусією та за вступ України до Європейського Союзу,
є рівними: 38.4% проти 37.9% (різниця статистично не значуща). Приблизно кожний
десятий опитаний (11%) не брав би участі у такому референдумі, 12% не визначились із
своєю позицією щодо цього питання.

Учасниками дослідження також було поставлено запитання:
Що, на Вашу думку, для України краще: укласти договір про Асоціацію з Європейським
Союзом, щоб згодом вступити до ЄС, або вже тепер вступити до Митного союзу і Єдиного
Економічного Простору з Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами?

41% опитаних українців вважають, що краще вже зараз вступити до Митного Союзу і
Єдиного Економічного Простору, 39% - що краще укласти договір про Асоціацію з
Європейським Союзом (різниця статистично не значуща). 19% респондентів не змогли
відповісти на це питання.

2

Українцям також було поставлено питання про те, чи підтримують вони вступ до ЄС за
умови, що це призведе до введення віз з країнами, які не є членами ЄС, в тому числі з
Росією:
Підписання Україною договору про Асоціацію та Зону вільної торгівлі з Європейським
Союзом має на меті вступ у перспективі до Європейського Союзу. Вступ до Європейського
Союзу буде вимагати введення віз з країнами, які не є членами цього Союзу, у тому числі з
Росією. Чому б Ви надали перевагу?

45% опитаних вважають, що краще, щоб Україна не стала членом ЄС і мала відкриті
кордони з Росією, 34% - що слід вступати у ЄС, навіть якщо це призведе до введення віз з
Росією. 19% респондентів не змогли відповісти на це питання.

3

Респонденти також відповіли на питання про перспективи української промисловості та
сільського господарства за різних інтеграційних сценаріях: вступі України в
Європейський Союз або в Митний Союз та ЄЕП з Росією, Білоруссю та Казахстаном.
Питання формулювалося таким чином:
Як Ви думаєте, у якому випадку у продукції української промисловості та сільського
господарства буде більше шансів добре продаватися - якщо Україна вступить до
Європейського Союзу чи до Митного союзу і Єдиного Економічного Простору з Росією,
Білоруссю, Казахстаном?

44% українців думають, що вступ України до Митного Союзу та ЄЕП дасть продукції
українського сільського господарства та промисловості більше шансів продаватися, ніж
вступ нашої країни до ЄС. 32% притримуються протилежної точки зору. 23% не
сформували своєї думки з цього питання.
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56% українців назвали своєю рідною мовою українську, 40% - російську, 3% - іншу мову і
1% не змогли відповісти на це питання.

Респонденти у ході дослідження також висловилися щодо статусу російської мови в
Україні. Питання формулювалося наступним чином:
Як Ви думаєте, яким повинен бути статус російської мови в Україні?

47% українців притримуються думки, що російську мову треба зробити регіональною
мовою в тих місцевостях, де більшість населення цього бажає. 28% респондентів обрали
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варіант «зробити другою державною на всій території України». 19% учасників
дослідження думають, що російську мову потрібно виключити з офіційного спілкування
на всій території України.
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Додаток
А якби в найближчу неділю проходив референдум про те, до кого приєднуватися Україні - до
Європейського Союзу або ж до союзної держави Росії та Білорусі, як би Ви вчинили?
37,9
…проголосували б за вступ до Європейського Союзу
38,4
…проголосували б за приєднання до союзної держави Росії й Білорусі
11
…або не приймали б участі в такому референдумі
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ
12,2
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ
0,5
Що, на Вашу думку, для України краще: укласти договір про Асоціацію з Європейським
Союзом, щоб згодом вступити до ЄС, або вже тепер вступити до Митного союзу і Єдиного
Економічного Простру з Росією, Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами?
38,7
Укласти договір про Асоціацію з Європейським Союзом, щоб згодом вступити до ЄС
Вже тепер вступити до Митного союзу і Єдиного Економічного Прострору з Росією,
40,5
Білоруссю, Казахстаном та іншими країнами
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ
18,9
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ
1,8
Підписання Україною договору про Асоціацію та Зону вільної торгівлі з Європейським
Союзом має на меті вступ у перспективі до Європейського Союзу. Вступ до Європейського
Союзу буде вимагати введення віз з країнами, які не є членами цього Союзу, у тому числі з
Росією. Чому б Ви надали перевагу?
Щоб Україна вступила до Європейського Союзу, навіть якщо прийдеться мати з
34,2
Росією закриті кордони – з візами та митницями
Щоб Україна не ставала членом Європейського Союзу і мала з Росією відкриті
45,2
кордони – без віз та митниць
ВАЖКО СКАЗАТИ
19
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ
1,6
Як Ви думаєте, у якому випадку у продукції української промисловості та сільського
господарства буде більше шансів добре продаватися - якщо Україна вступить до
Європейського Союзу чи до Митного союзу і Єдиного Економічного Простору з Росією,
Білоруссю, Казахстаном?
32,4
Якщо вступить до Європейського Союзу
Якщо вступить до Митного союзу і Єдиного Економічного Простору з Росією,
43,5
Білоруссю, Казахстаном
ВАЖКО СКАЗАТИ, НЕ ЗНАЮ
22,7
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ
1,4
Яка Ваша рідна мова?
УКРАЇНСЬКА
РОСІЙСЬКА
ІНША
ВАЖКО СКАЗАТИ
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ

56,2
39,6
3
1,1
0,1

Як Ви думаєте, яким повинен бути статус російської мови в Україні?
Російську мову потрібно виключити з офіційного спілкування на всій території України
Російську мову потрібно зробити регіональною мовою в тих місцевостях, де більшість
населення цього бажає
Російську мову потрібно зробити другою державною мовою на всій території України
ВАЖКО СКАЗАТИ
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ
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18,6
46,6
27,5
6,8
0,5

