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ВСТУП

• В аналітичній записці представлені дані моніторингового опитування громадської думки киян у 
червні 2019 року. 

• Опитування проводилося на тлі зміни влади в країні в наслідок президентських виборів, коли з 
безпрецедентним для України результатом в 73% перемогу виборов несистемний кандидат без 
політичного досвіду. Величезний кредит довіри, наданий українцями новообраному Президенту, 
позначився на настроях, оцінках та сподіваннях громадян, зокрема, й киян.

• Представлені дані опитування у червні 2019 року дають змогу проаналізувати громадську думку 
киян на хвилі результатів виборів президента України, їхні настрої та очікування – економічні, 
соціальні, політичні, геополітичні, пов'язані з вступом на посаду нового президента країни. 

• Порівняння результатів опитування в червні  з замірами 2017 та 2018 років дає змогу оцінити стійкі 
характеристики та уподобання жителів міста, а також визначити ті з них, що сформувалися під 
впливом ситуативних змін в країні й можуть носити тимчасовий характер.
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• 56% киян вважають, що в столиці протягом останнього періоду відбулися позитивні зміни, з яких 
16,1% - визначили ці зміни як помітні, а 39,9% - як незначні позитивні зміни. Молоді кияни, у віці 
від 18 до 29 років (65,2%), порівняно з іншими віковими групами киян, частіше помічають у 
столиці зміни на краще, а найбільша частка тих, хто не бачить змін в житті міста, спостерігається у 
категорії 46 років  і старше (50,6%).  

• Зафіксована зміна оцінок респондентів щодо розвитку суспільно-політичної ситуації в Києві: 
показник «правильного» розвитку суспільно-політичної ситуації збільшився в два рази, в 
порівнянні з 2017 та 2018 роками, а показник «неправильного» спрямування втратив свої позиції. 
Зокрема, у червні 2019 року 42,3% киян вважали, що події столичного життя розвиваються у 
правильному напрямі, з яких 11% висловилися однозначно й ще 31,2% відносно у правильному 
напрямі.

• 24,4% киян оцінюють перспективи суспільно-політичної ситуації в Києві у 2019 році оптимістично 
та 45,9% скоріше, оптимістично, ніж песимістично. Загалом, сприйняття вектору розвитку міста 
Києва у червні 2019 року набрало обертів та дорівнює 3,24 бали з 5 балів порівняно із 2,58 балами у 
грудні 2018 року. 

Загальні тенденції суспільно-політичних настроїв киян

1. СИТУАЦІЯ В СТОЛИЦІ ЗА ОЦІНКАМИ КИЯН В ЧЕРВНІ 2019 РОКУ
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Загальні тенденції суспільно-політичних настроїв киян

1. СИТУАЦІЯ В СТОЛИЦІ ЗА ОЦІНКАМИ КИЯН В ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

• В червні 2019 року, порівняно із груднем 2017 року, фіксуємо суттєве збільшення кількості киян, 
які характеризують ситуацію в місті як «нормальну» (з 11,8% до 30,6%) та зменшення кількості 
киян, які визначали ситуацію в місті як «кризову» (з 41,5% до 38,8%) та «напружену» (з 37,5% до 
25%). 

• Такий сплеск оптимістичних настроїв мешканців столиці обумовлений результатами 
президентських виборів, де переміг кандидат, з яким пов’язують швидкі зміни на краще. 
Позитивні настрої більш притаманні киянам у віці від 18 до 29 років (33,2% - вибір градації 
«нормальна») та у віці 30 – 45 років (34,8% - «нормальна»), на відміну від киян у старших вікових 
групах – у віці 46 – 59 років (18,7% - «нормальна» та 60 років і старші (13,3% - «нормальна»).

• Однозначно пишаються Києвом 38,7% киян та 34,7% скоріше пишаються містом. Кількість тих, 
хто незадоволений ступенем комфортності столиці, порівняно з попереднім заміром скоротилась 
(20,6% у грудні 2018 року та 17,4% у червні 2019 року). 

• За результатами низки досліджень значна частина киян відчувають гордість за своє місто (68,7% у 
грудні 2018 року та 73,4% у червні 2019 року).
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• Діяльність Київського міського голови повністю схвалюють 38,1% киян. 25,6% киян як 
схвалюють, так і не схвалюють дії мера. Не схвалюють - 33,2%.  За 6 місяців 2019 року кількість 
схвальних оцінок діяльності мера з боку киян збільшилася на 6,1%, а за 12 місяців, – на 6,3%.

• Найбільшою мірою діяльність В. Кличка схвалюють кияни у віці від 18 до 29 років (49,7%) та не 
схвалюють кияни старші за 60 років (45%). Позитивно оцінюють діяльність мера кияни, які 
оцінюють соціально-політичну ситуацію в Києві як нормальну (54,8%), кияни, які оптимістично 
оцінюють перспективи розвитку суспільно-політичної ситуації в місті (51%), та ті кияни, які 
переконані у тому, що сьогодні все в столиці відбувається у однозначно правильному напрямі 
(70,3%). 

• Діяльність Київської міської адміністрації схвалює 22,7% киян, як схвалює, так і не схвалює - 
30,7% киян та не схвалює 39,3%. За 6 місяців 2019 року кількість схвальних оцінок діяльності 
КМДА збільшилася на 4,7%; за 12 місяців – на 4%.

• Діяльність депутатів Київради схвалює 16,6% киян, як схвалює, так і не схвалює - 33,4% киян та 
не схвалює 42,4%. За 6 місяців 2019 року кількість схвальних оцінок діяльності КМДА 
збільшилася на 2%; за 12 місяців – на 3,2%.

Зміни оцінок діяльності посадових осіб та владних інституцій міста
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1. СИТУАЦІЯ В СТОЛИЦІ ЗА ОЦІНКАМИ КИЯН В ЧЕРВНІ 2019 РОКУ

 Оцінка киянами змін у м. Києві за останній рік, %

Всі респонденти, N (12’17 - 06’19) = 2000 8
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Оцінка киянами спрямованості розвитку ситуації в Києві*, %

Всі респонденти, N (12’17 - 06’19) = 2000, *не вказано варіант «Важко відповісти» 9
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Оцінка киянами перспектив розвитку ситуації в Києві, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000 10
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Всі респонденти, N (12’17 – 06’19) = 2000

 Оцінка киянами суспільно-політичної ситуації в Києві, %
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ЧИ МОГЛИ БИ ВИ СКАЗАТИ, ЩО КИЇВ Є 
КОМФОРТНИМ МІСТОМ ДЛЯ ЖИТТЯ?

ЧИ МОГЛИ Б ВИ СКАЗАТИ, ЩО ПИШАЄТЕСЬ КИЄВОМ?

Думка містян про Київ*, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000, *не вказаний варіант «Важко відповісти» 12
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КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
(ВІТАЛІЙ КЛИЧКО)

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПУТАТИ КИЇВРАДИ

Оцінка діяльності посадових осіб та владних інституцій міста, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000

1. СИТУАЦІЯ В СТОЛИЦІ ЗА ОЦІНКАМИ КИЯН В ЧЕРВНІ 2019 РОКУ



Основні 
кольори

Допоміжні

• Оцінки киян відносно розвитку країни показують позитивний тренд, як і оцінки щодо розвитку 
міста. Вочевидь, це зумовлено оптимістичними сподіваннями після президентських виборів. Адже, 
кардинальна зміна оцінок за півроку- від песимістичних до оптимістичних без суттєвих зрушень в 
економічній та політичній сферах не мають іншого раціонального пояснення. Свідченням чого є, 
зокрема, збільшення з 10,2% у грудні 2018 року до 35,4% у червні 2019 року тих, хто задоволені 
розвитком політичних процесів у країні, на фоні 66,1% тих, хто незадоволений внутрішньою 
ситуацією в країні та 80,8% тих, хто незадоволений темпами економічних реформ. 

• Так, у червні 2019 року, в порівнянні з попередніми замірами у 2017 та 2018 роках, суттєво, майже в 
два рази, збільшилася частка тих, хто вважає спрямованість розвитку країни вірним, і так само 
скоротилася частка тих, хто сприймає напрямок розвитку як «неправильний», але водночас, зросла 
кількість киян, які вважають, що суспільно-політичний рух країни є як правильний, так і 
неправильний. 

• Серед респондентів-«оптимістів» щодо спрямованості розвитку в Україні, переважають кияни 
молодого віку, у віці від 18 до 45 років, в основному з вищою освітою, симпатики новобраного 
президента країни, ті, хто в цілому задоволені результатами президентських виборів і в найближчий 
час (рік - два) очікує змін на краще. Профіль же киян-«песимістів» є протилежним щодо зазначених 
змінних, а саме: це кияни у віці від 46 років та старші, кияни, які незадоволені результатами 
президентських виборів, респонденти, що сподіваються на краще лише в осяжному майбутньому, 
але не на найближчі 5 років.

2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ ПІСЛЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ 
ВИБОРІВ 2019 РОКУ
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Всі респонденти, N (12’17 - 06’19) = 2000, *не вказаний варіант «Важко відповісти»

Оцінка киянами спрямованості розвитку ситуації в Україні*, %

15
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Розвитком політичних процесів в Україні    Темпами економічних реформ

ДИНАМІКА З 06’18 ПО 06’19

Задоволеність різними сторонами суспільного життя, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000

Зовнішньо-політичний
 курс країни

Внутрішня  ситуація 
в країні

СТАНОМ НА 06’19

2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ ПІСЛЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ 
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Оцінка киянами перспектив розвитку ситуації в Україні, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000 17
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Оцінка напрямку розвитку ситуації в Києві та в Україні залежно від задоволеності 
результатами виборів Президента

Всі респонденти, N (06’19) = 2010

ЧИ ЗАДОВОЛЕНІ ВИ В ЦІЛОМУ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИБОРІВ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В 2019 РОЦІ?

18

Оцінка напрямку розвитку в 
Києві

Оцінка напрямку розвитку в 
Україні

2. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ ПІСЛЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ 
ВИБОРІВ 2019 РОКУ
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• Зростання оптимістичних настроїв щодо оцінки ситуації в столиці корелює з позитивними 
тенденціями змін у сприйнятті дійсності й на рівні країни. Так, результати опитування в червні 
вперше за час проведення замірів показали превалювання таких характеристик своїх почуттів як 
надія та оптимізм над відчаєм та обуренням. Порівно з 2018 роком, частка  киян, які описували 
свої настрої щодо подій навколо як «надію» зросли майже на третину і склала 44,9%; зросла також 
частка тих, хто свій настрій ототожнював з поняттям «оптимізм» (з 30,8% в грудні 2018 року до 
37,7% - в червні 2019 року). Помітна тенденція до скорочення тих, хто схильний був називати свій 
емоційний стан як «обурення», «образа» та «жах».

• Не дивлячись на збільшення оптимістичних настроїв щодо розвитку країни та міста, зафіксоване 
опитуванням у червні 2019 року порівняно з кінцем 2018 року, зросла частка киян, які 
передбачають можливість виступів протесту з 36,7% до 41,1%. Рік тому цей  показник сягав майже 
двох третин (64,6%) і його скорочення є позитивним знаком.  Однак має викликати непокоєння 
скорочення частки тих, хто таких виступів не передбачає, майже на 10% протягом півріччя  (з 
57,1% до 47,3%).

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ КИЯН
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Основні 
кольори

Допоміжні

• Причини загострення ситуації, передусім, кияни вбачають в економічних чинниках (сумарно 43%) 
– покращення рівня життя населення, підвищення зарплат та пенсій, зниження тарифів. Останній 
є домінантним у цьому переліку (16,2%). Подразнювачем суспільного спокою  залишається 
питання боротьби з корупцією (9,2%). Політична складова серед причин протестних акцій менш 
потужна (до 30% в сумі) й охоплює питання пов’язані з припиненням війни, виборами та зміною 
влади, зняттям недоторканності, вимогами імпічменту новообраному президенту, бажанням 
покарати попередню владу, продовженням руху до Європи.  Серед чинників протестних акцій, які 
стосуються реформування країни, кияни виокремили, передусім, корупцію. Майже кожен десятий 
вважає, що це може стати джерелом масових заворушень.

• Моніторинг даних щодо готовності киян взяти участь у потенційних масових акціях протесту в 
Україні з кінця 2017 року свідчить, що станом на середину 2019 року кардинальних змін не 
відбулося. Відсоток киян, готових взяти участь у протестах, за цей час коливається в межах однієї 
п’ятої. Дещо зросла частка киян готових приєднатися до протестних акцій в середині 2019 року  – з 
17,8% до 22,6%. Разом з тим, частка тих, хто не готовий приєднатися до участі у протестах сягає 
62,3%, що суттєво перевищує протестно-активних громадян протягом всього періоду замірів з 2017 
року.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ КИЯН

20



Основні 
кольори

Допоміжні
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 Зміна настроїв киян щодо подій навколо*, % 

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000, *було можливо вибрати  до трьох відповідей

ПОЗИТИВНІ НЕГАТИВНІ

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ КИЯН



Основні 
кольори

Допоміжні

Динаміка оцінок протестних настроїв киян, %

Всі респонденти, N (12’17 – 06’19) = 2000

Вважають можливими акції протесту при 
сучасній ситуації в Україні Особисто візьмуть участь в таких протестах
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ КИЯН



Основні 
кольори

Допоміжні

Характер вимог можливих акцій протесту в Україні*, % 

Всі респонденти, N (06’19) = 2010, *відкрите питання, можливі кілька відповідей; сума не відповідає 100%

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА 
СКЛАДОВА

ПОЛІТИЧНА
 СКЛАДОВА

РЕФОРМУВАННЯ КРАЇНИ

ВАЖКО ВІДПОВІСТИ
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ КИЯН



Основні 
кольори

Допоміжні

• За результатами соціологічного опитування у червні 2019 року кияни найбільшою мірою довіряли  
армії (55,6%), новообраному Президенту України В. Зеленському (48,8%), Православній церкві 
України (митрополит Єпіфаній) (43,7%) та команді новообраного Президента (37,3%). 

• Зберігається тренд найбільшої недовіри респондентів до Верховної Ради (79%), Суду (75,5%), 
Прокуратури (71,6%). 

• Кияни переважно не довіряють, ніж довіряють політичним партіям (61,8%), УПЦ московського 
патріархату (митрополит Онуфрій) (48,8%), поліції (42,3%) та засобам масової інформації (41%).  

• Довіра Голові КМДА (Кличку В.) (34,7%) балансує з недовірою (36,8%). Недовіра киян до КМДА 
(44,3%) та Київраді (46,3%) більше, ніж удвічі перевищує показник довіри (21,8% - КМДА та 17,1% 
Київраді).

4. ОЦІНКА ДОВІРИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА ВЛАДНИХ 
ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА
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Основні 
кольори

Допоміжні

• Аналіз профілю респондентів-киян, які довіряють меру, виглядає наступним чином: в першу чергу, 
це кияни у віці від 18 до 29 років (47,7%) та ті, кому від 30 до 45 років (37,1%), які в цілому 
задоволені своїм матеріальним становищем, ті, хто очікують змін на краще в нашій країні протягом 
найближчих років. Більшість симпатиків міського очільника у другому турі президентських 
виборів підтримали П. Порошенко (61%), це кияни, котрі на виборах на посаду Київського 
міського голови проголосували б за В. Кличка (80, 2%) і на парламентських виборах готові 
підтримати Європейську солідарність (72,1%). 

• Більшості інституцій та окремим представникам влади кияни довірять на рівні 2,51 бали з 5-ти 
(середній бал довіри) із тенденцією збільшення рівня довіри до окремих інституцій влади та 
посадових осіб, зокрема, до новообраного  Президента України та до Голови КМДА. 

4. ОЦІНКА ДОВІРИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА ВЛАДНИХ 
ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА
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Основні 
кольори

Допоміжні
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Київраді Голові КМДА 
(Віталію Кличку) КМДА

Довіра до посадових осіб та інституцій міста, %

Всі респонденти, N (12’17 – 06’19) = 2000

4. ОЦІНКА ДОВІРИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА ВЛАДНИХ 
ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА



Основні 
кольори

Допоміжні
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ДИНАМІКА З 06’18 ПО 06’19СТАНОМ НА 06’19

Довіра до інститутів виконавчої та законодавчої влади країни, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000

Уряду України    Верховній Раді
Новообраному 

Президенту України 
В.Зеленському

Команді 
новообраного 
Президента

4. ОЦІНКА ДОВІРИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА ВЛАДНИХ 
ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА



Основні 
кольори

Допоміжні
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Довіра до інституту суду, правоохоронних органів та армії, %

Суду Прокуратурі Армії Поліції

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000

4. ОЦІНКА ДОВІРИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА ВЛАДНИХ 
ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА



Основні 
кольори

Допоміжні
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ЗМІ УПЦ МП УПЦ КП ПЦУ

Довіра киян до православних церков в Україні та ЗМІ, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000

4. ОЦІНКА ДОВІРИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА ВЛАДНИХ 
ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА



Основні 
кольори

Допоміжні

• У оцінках киянами змін у житті столиці переважають позиції «відбулися помітні та незначні 
позитивні зміни» - 56% на середину  2019 року. Останній замір громадської думки зафіксував 
зменшення частки киян, які вважають, що нічого в місті не змінилося, з 31,4% до 21,5%. Показник 
оцінки змін на гірше тримається протягом усіх досліджень стабільно в межах однієї п’ятої частини 
опитаних.

• За даними опитування 2019 р. зросла частка тих, хто відмітив покращення рівня життя родини 
(10,2% у 2019 році, 6,6% у грудні 2018 році ). Дещо зросла частка тих, у кого рівень життя 
залишився на тому ж рівні (44,2%), при суттєвому зменшенні показника погіршення рівня життя 
(44,5% у 2019 році при 53,4% у грудні 2018 році).

• Серед тих киян, які відзначили покращення рівня життя їхньої родини, близько чверті вірять у 
зміни у найближчі рік-два. Третина з них очікують на позитивні зміни у найближчі 5 років. З-
поміж опитаних, які відчули погіршення рівня життя, на позитивні зрушення у найближчі 5 років 
очікують 24%.

5. ЕКОНОМІЧНЕ САМОПОЧУТТЯ КИЯН
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Основні 
кольори

Допоміжні

• Динаміка оцінок киянами свого майнового стану протягом трьох хвиль опитувань засвідчує 
зростання частки киян, які відносять себе до середнього та вище середнього класу (37,9% у грудні 
2018 року та 44,9% у червні 2019 року). При цьому, дещо зменшується частка тих, хто оцінює свій 
майновий стан як «нижче середнього» та «найбідніші». 

• За показником оцінки стабільності своєї зайнятості фіксуються незначні коливання протягом 
трьох хвиль опитування. Частка тих киян, які відчувають загрозу втратити роботу не 
перевищувала однієї п’ятої, порівняно з половиною тих, хто такої загрози не відчуває. Серед киян, 
яким загрожує втрата роботи в найближчі три місяці, частка тих, хто не задоволений своєю 
роботою (47,7%), більша ніж, частка тих, хто нею задоволений (40,1%). 
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Основні 
кольори

Допоміжні

Динаміка оцінок киянами рівня життя їхньої родини за останній рік, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000 32

5. ЕКОНОМІЧНЕ САМОПОЧУТТЯ КИЯН



Основні 
кольори

Допоміжні

Частка сімейного бюджету, яку кияни витрачають на харчування в місяць, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000 33

5. ЕКОНОМІЧНЕ САМОПОЧУТТЯ КИЯН



Основні 
кольори

Допоміжні

Майновий клас, до якого себе відносять кияни, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000 34

5. ЕКОНОМІЧНЕ САМОПОЧУТТЯ КИЯН



Основні 
кольори

Допоміжні

 Оцінка киянами загрози втратити роботу найближчий місяць, %

Всі респонденти, N (06’18 – 06’19) = 2000 35

5. ЕКОНОМІЧНЕ САМОПОЧУТТЯ КИЯН



Основні 
кольори

Допоміжні

• Під час опитування в червні 2019 року респондентам було поставлене питання «Якби Ви були 
Київським міським головою, які питання Ви вирішували б у першу чергу?». Кожен другий киянин 
вважає пріоритетною проблемою оновлення інфраструктури та покращення послуг ЖКГ. 

• До четвірки соціальних пріоритетів, якими переймається більше третини жителів міста, кияни 
також віднесли: удосконалення транспортної інфраструктури в місті (мости, розв’язки тощо) - 
38,3%, упорядкування вулиць та прибудинкових територій – 36,8%, покращення якості та 
доступності медичних послуг – 34,9%. 

• До другого ешелону соціальних пріоритетів, які відзначили понад чверть опитаних належать такі 
проблеми як: покращення екологічної ситуації в місті; боротьба зі злочинністю та підвищення 
рівня безпеки в місті; надання соціальної підтримки та допомоги малозабезпеченим; забезпечення 
доступності житла, покращення житлових умов; залучення інвестицій в місто. 

6. СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ КИЯН 
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Основні 
кольори

Допоміжні

• Серед основних проблем столиці, які учасники опитування визначали самостійно, кияни 
найчастіше називали: стан доріг, тротуарів, мостів (18,2%), затори, завантаженість автомобілями 
(11,7%), високі тарифи, вивіз сміття, відсутність сортування, бруд на вулицях, високі ціни. При 
зверненні до даного питання, слід відмітити, що п’ятірка «лідерів» проблем залишається 
стабільною при порівнянні даних з минулими дослідженнями.

• Актуальні проблеми районів, у яких проживають кияни, є аналогічними до проблем міста. В 
першу чергу, при розгляді проблем свого району респондентами наголошувалось на: проблемному 
стані доріг, мостів та тротуарів (13,8%), незадовільному технічному стані комунікацій, будинків 
(11%), неналежній періодичності вивозу сміття, відсутності його сортування, бруді на вулицях 
(10,9%), браку інфраструктури та місць дозвілля (7,6%), наявності бомжів, жебраків, наркоманів 
(7,5%), незадовільній роботі ЖКГ (5,5%) 

• Серед проблем власної родини кияни зауважують в основному на нестачі грошей, низькому 
матеріальному становищі родини через невисокі заробітні плати та пенсії. Серед інших проблем 
вказували на погані житлові умови та відсутності можливостей їх покращити, проблеми із власним 
здоров’ям.
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Основні 
кольори

Допоміжні

Соціальні пріоритети киян, %

Всі респонденти, N (06’19) = 2010; *питання з множинною відповіддю, сума більше 100% 38

6. СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ КИЯН 



Основні 
кольори

Допоміжні

Основні проблеми очима киян*, %

ВСЬОГО МІСТА РАЙОНУ ПРОЖИВАННЯ

СІМ’Ї РЕСПОНДЕНТА

Всі респонденти, N (06’19) = 2010; *відкрите питання, можливі кілька варіантів, не показані альтернативи менші 3-3,5% 39

6. СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ КИЯН 



Основні 
кольори

Допоміжні

• Результати опитування наприкінці першого півріччя засвідчили, що тенденції політичних 
уподобань щодо вектору розвитку країни сформовані протягом останнього часу (як мінімум 
періоду проведення замірів з 2017 року) залишаються сталими й свідчать про остаточну зміну 
геополітичних орієнтацій порівняно з замірам десятирічної давнини (2006 р.).

• 69,1% опитаних киян на середину 2019 року підтримують ідею руху України до вступу в Євросоюз. 
При чому цей показник є стабільним – понад дві третини – протягом трьох попередніх хвиль 
дослідження та, разом з тим, зростає. Лише 16% респондентів вважають доцільним об’єднання 
України в союз з Росією та Білоруссю. 

• У червні поточного року майже 58% киян підтримують орієнтацію України на вступ до НАТО. 
Частка прихильників такого курсу країни збільшується протягом останніх років моніторингу, 
починаючи з 2017 року, та збільшилася в 1,7 разів, з урахуванням замірів 2006 року (з 33,8% до 
57,6% у 06.2019 р.). 
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40



Основні 
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• 59,5% мешканців столиці задекларували власну готовність проголосувати за вступ України до 
НАТО при умові проведення референдуму, що на 10% більше, порівняно з дослідженням 2017 року.

• 64,1% киян у 2019 році підтримали твердження «українська мова в перспективі має стати 
основною мовою в усіх сферах спілкування» та 41,9% опитаних не вбачають у схваленні Закону 
України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" приводу для 
загострення ситуації в країні (проте 35,1% мають певні острахи щодо загострення внаслідок 
запровадження Закону про мову)  

• Кожен другий респондент (48,3%) вважає, що створення в Україні Єдиної помісної православної 
церкви сприяє зміцненню незалежності країни (хоча третина не згодна з даним твердженням і 
навіть дещо збільшилася, порівняно з кінцем 2018 року – з 24% до 29% на середину 2019 року).
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Порівняння уявлень щодо цивілізаційного вибору України 
в 2006, 2017 та 2019 роках, %

«УКРАЇНА МАЄ ПРОДОВЖУВАТИ РУХ 
ДО ВСТУПУ В ЄВРОСОЮЗ»

«УКРАЇНА МАЄ БУТИ В СОЮЗІ СЛОВ’ЯНСЬКИХ 
КРАЇН З РОСІЄЮ ТА БІЛОРУССЮ»

Всі респонденти, N (2006) = 1187, N (12’17 – 06’19) = 2000 42
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Динаміка підтримки киян вступу до НАТО, %

«УКРАЇНА МАЄ ДОКЛАСТИ ВСІХ ЗУСИЛЬ ДЛЯ 
ВСТУПУ В НАТО»

ГОТОВНІСТЬ ПРОГОЛОСУВАТИ НА 
РЕФЕРЕНДУМІ ЗА ВСТУП ДО НАТО

Всі респонденти, N (2006) = 1187, N (12’17 – 06’19) = 2000 43
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Ставлення киян до перспектив української мови, %

Всі респонденти, N (06’19) = 2010

СХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДЕРЖАВНОЇ" 
МОЖЕ СТАТИ ПРИВОДОМ ДЛЯ 

ЗАГОСТРЕННЯ СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ

УКРАЇНСЬКА МОВА В 
ПЕРСПЕКТИВІ МАЄ СТАТИ 

ОСНОВНОЮ МОВОЮ В УСІХ 
СФЕРАХ СПІЛКУВАННЯ
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45

Створення єдиної помісної церкви та зміцнення незалежності України, %

Всі респонденти, N (12’18 - 06’19) = 2010

СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ ЄДИНОЇ ПОМІСНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ 
СПРИЯЄ ЗМІЦНЕННЮ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КРАЇНИ

12’18 06’19
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Бажані напрямки діяльності новообраного президента*, %

Всі респонденти, N (06’19) = 2010,*не показаний варіант «Важко відповісти»

НОВООБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
МАЄ, В ПЕРШУ ЧЕРГУ, 

ЗОСЕРЕДИТИСЯ НА 
ВНУТРІШНІХ ПИТАННЯХ 

РОЗВИТКУ КРАЇНИ

НОВООБРАНИЙ ПРЕЗИДЕНТ 
МАЄ, В ПЕРШУ ЧЕРГУ, 

ЗОСЕРЕДИТИСЯ НА ПИТАННЯХ 
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ I 

БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
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• Питання припинення війни в Україні належить до пріоритетних для більшості громадян країни, 
про що свідчать численні соціологічні дослідження останніх років. Воно стало визначальним для 
президентської виборчої кампанії 2019 року. 

• Оприлюднені результати опитування українців соціологічною службою «Соціальний моніторинг» 
спільно з Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка у 2019 році засвідчили*, що 
49,5% жителів України готові підтримати рішення про надання автономії у складі України 
непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей заради припинення бойових дій і 
мирного врегулювання конфлікту. 

• Залежно від деталізації постановки питання про припинення війни під час проведення опитувань 
громадської думки можна виокремити кілька варіантів, які показали відмінні, а часом протилежні 
результати:

- питання з максимально загальною постановкою: «Як Ви ставитеся до твердження, що війну на 
Донбасі слід припинити за будь-яку ціну?» (опитування НДІРоМ); 

- питання з деталізацією щодо умов припинення війни за рахунок надання автономії 
непідконтрольних територій: «Чи підтримали б Ви рішення про надання автономії в складі 
України непідконтрольним територіям для припинення бойових дій і мирного врегулювання?» 
(опитування УСІД); 

Ставлення киян до припинення війни
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*«Україна сьогодні: виклики та перспективи», опитування проведене УІСД та Центром «Соціальний моніторинг»,
 N = 3000 – вся Україна; https://smc.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-25-PR.pdf



Основні 
кольори

Допоміжні

- питання, яке формалізує не лише вимоги надати Донбасу автономії, а й наслідки такого кроку для 
зовнішньополітичного курсу країни: «Задля припинення війни Україна має погодитися на 
автономію Донбасу з правом блокування зовнішнього курсу на ЄС та НАТО» (НДІРоМ). 

• Всі три питання стосуються закінчення війни. Проте опитування в місті Києві НДІРоМу засвідчило, 
що на перше питання: «Війну на Донбасі слід припинити за будь яку ціну» 66,9% киян дали 
ствердну відповідь при 18,2% незгодних.

• На друге питання, де задля миру пропонується надати Донбасу автономії у складі України за даними 
«Соціального моніторингу» в м. Києві ствердну відповідь дають вже 40% киян, а 23,9% не згодні.

• У випадку, коли респондентам задля миру пропонується підтримати автономію Донбасу з правом 
блокування зовнішнього курсу на ЄС та НАТО, то маємо вже перевагу негативного ставлення  
51,3% і 28,9% - за. 

• Принципово важливо, що підтримка киян припинення війни за будь-яку ціну в дві третини та 
неготовність більшості підтримати надання автономії Донбасу з правом блокування 
євроатлантичних прагнень країни були отримані в межах одного й того ж опитування.

• Отже, розмитість та багатозначність постановки цього питання є приводом для спекуляцій та 
маніпулювання громадською думкою й може нести в собі загрозу збурення суспільної ситуації у разі 
ухвалення хибного рішення. 

Ставлення киян до припинення війни
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Ставлення до шляхів припинення війни на Донбасі (станом на 06.19), %

«ВІЙНУ НА ДОНБАСІ СЛІД 
ПРИПИНИТИ

 ЗА БУДЬ-ЯКУ ЦІНУ»

«НАДАННЯ АВТОНОМІЇ В СКЛАДІ УКРАЇНИ 
НЕПІДКОНТРОЛЬНИМ ТЕРИТОРІЯМ ДЛЯ 
ПРИПИНЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ І МИРНОГО 

ВРЕГУЛЮВАННЯ»

«ЗАДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ВІЙНИ УКРАЇНА МАЄ 
ПОГОДИТИСЯ НА АВТОНОМІЮ ДОНБАСУ З 

ПРАВОМ БЛОКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО КУРСУ 
(ЄС, НАТО)» 

Всі респонденти, N (06’19) = 2010, *«Україна сьогодні: виклики та перспективи», опитування проведене УІСД та Центром «Соціальний моніторинг»,
 N = 3000 – вся Україна; https://smc.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/2019-06-25-PR.pdf

«НАДАННЯ АВТОНОМІЇ В 
СКЛАДІ УКРАЇНИ 

НЕПІДКОНТРОЛЬНИМ 
ТЕРИТОРІЯМ ДЛЯ 

ПРИПИНЕННЯ БОЙОВИХ 
ДІЙ І МИРНОГО 

ВРЕГУЛЮВАННЯ» 
(УІСД, ВСЯ УКРАЇНА)*

НДІРОМ УІСД, 
КИЯНИ* НДІРОМ
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• Результати моніторингового опитування киян у червні 2019 року за рядом досліджуваних 
соціологічних показників зафіксували кардинальні зміни. Зокрема, це стосується оцінок змін в 
країні та місті, де вперше за час спостережень відзначена перевага позитивних оцінок над 
негативними. Зумовлене це переважно оптимістичними очікуваннями громадян  у зв’язку з 
виборами нового Президента країни. Це підтверджує і високий рівень довіри киян до В. 
Зеленського та його команди й висока готовність підтримати на виборах до Верховної ради  
політичну силу «Слуга народу».

• Разом з тим, при позитивному балансі оцінок суспільно-політичної ситуації в столиці варто 
зазначити відносно високий відсоток очікувань масових виступів протесту. Хоча декларована 
киянами готовність підтримати такі виступи незначна, за умов високого рівня очікувань та 
можливої невідповідності їх реального втілення, не можна виключати загострення соціальної 
напруги у майбутньому.

• Загалом, за останнім заміром громадської думки мешканців столиці, можна констатувати певне 
зростання частки тих, хто відмітив покращення рівня життя родини. Тобто, зберігається 
позитивна тенденція зростання частки людей, які відносять себе до середнього та вище середнього 
класу; зменшується частка тих, хто витрачає більше половини сімейного бюджету на харчування 
при збільшенні тих, хто витрачає на ці потреби менше чверті.  

ВИСНОВКИ
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• Перелік соціальних пріоритетів киян у червні показав, що перші позиції, які відзначили від 
третини до половини киян, займають: стан житлово-комунального господарства, транспортна 
інфраструктура міста, упорядкування вулиць та прибудинкових територій, якість та доступність 
медичних послуг.

• Дослідження підтвердило сталість геополітичних орієнтацій киян, їх підтримка європейських 
амбіцій країни та вступу до НАТО. 

• Найактуальніше для країни питання припинення війни підтримується киянами у загальному 
контексті, але не ціною відмови від європейської та євроатлантичної перспективи країни. 
Коректність постановки питання про припинення війни є принциповим для врахування 
громадської думки з цього приводу. Намагання політиків вирішувати питання припинення війни 
на Донбасі без урахування негативного ставлення громади до загрози блокування вступу України 
до ЄС та НАТО гіпотетичної автономії, може стати каталізатором масових протестів в місті.

ВИСНОВКИ
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