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ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ:
ЧЕРЕЗ ДВА РОКИ ПІСЛЯ МАЙДАНУ БІЛЬШІСТЬ УКРАЇНЦІВ ВСЕ ЩЕ ПІДТРИМУЄ ДЕМОКРАТІЮ ТА ІНТЕГРАЦІЮ ДО ЄВРОПИ

Українські громадяни розчаровані невиправданими очікуваннями та поточним станом справ
ВАШИНГТОН/КИЇВ — 13 жовтня 2015 року. Згідно з результатами нещодавнього соціологічного опитування,
проведеного Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), попри те, що більшість українців розчарована
поточним станом справ у державі і не особливо довіряє своєму політичному керівництву, значна частина
громадян продовжує підтримувати демократичні ідеали та верховенство права, а також віддає перевагу
європейському та західному векторам при визначенні напряму геополітичної орієнтації.
У ході 25-го щорічного опитування громадської думки, проведеного IFES в Україні, було опитано респондентів в
усій країні (за винятком Донбасу і Криму) щодо їхнього ставлення до державних інституцій і високопосадовців,
поточного стану справ, демократії, зовнішньої політики і майбутніх місцевих виборів 25 жовтня 2015 року. IFES
проводить регулярні опитування громадської думки в Україні з 1994 року.
Опитування засвідчило, що громадськість безпосередньо пов’язує Майдан з прагненнями до ліберального
політичного порядку, який передбачає більш тісні відносини з Європою, доброчесність у публічних справах,
демократію та верховенство права. У підтвердження цих переконань результати опитування свідчать, що
більшість українців є послідовними демократами, які міцно підтримують демократію та забезпечення
демократичних прав в Україні. Майже половина всіх громадян (49%) вважає, що демократія є кращою за будьякий інший політичний режим, хоча, на думку 21% респондентів, за певних умов недемократичний політичний
режим може бути кращим. Для 16% характерні апатія і байдуже ставлення до форми режиму, який встановлено
у державі.
Окрім збереження підтримки демократії, опитування IFES також засвідчує, що половина українців вважає, що
Україна виграє від налагодження більш тісних політичних і економічних відносин радше з Європою, аніж з
Росією. Загалом, у тому, що Україні краще прагнути поглиблення відносин з Європою переконані 49% опитаних,
тоді як частка тих, хто віддає перевагу більш тісним відносинам з Росією складає 8%. На думку 19%
респондентів, Україна повинна мати тісні відносини як із Європою, так і з Росією, тоді як 14% громадян виступає
за те, щоб Україна не мала тісних відносин ні з Європою, ні з Росією.
Разом з тим, громадяни не вірять, що очікування Майдану були належним чином втілені національними
політичними лідерами, - лише 5% опитаних оцінюють відповідні зусилля позитивно. Українці також
сумніваються у спроможності і реальному бажанні свого нинішнього політичного керівництва реалізувати
очікування Майдану. На думку 47% громадян, нинішнє керівництво країни не розуміє, які реформи необхідні
для реалізації цих сподівань, тоді як протилежну думку поділяє 38% респондентів. Ставлення до тих реформ, які
проводяться в країні, є навіть більш скептичним: 51% громадян не згідні з тим, що нинішні політичні лідери
забезпечать проведення необхідних реформ, в той час як лише 28% опитаних вважають протилежне. Зрештою,
переважна більшість (72%) вірять у те, що єдиний спосіб досягнення цілей Майдану полягає у їх реалізації новим
поколінням лідерів, не пов'язаних з існуючим статус-кво.

Дані дослідження також говорять про те, що відсутність реформ та економічна ситуація в державі зумовлюють
послідовне та повільне розмивання початкового позитивного імпульсу, що спостерігався в українській
громадській думці на хвилі великих сподівань на проведення політичних і соціальних реформ після Майдану.
Більше половини всіх громадян (56%) вважають, що країна рухається в неправильному напрямку, і тільки 20%
дотримуються протилежної думки. Думка про те, що країна рухається в неправильному напрямку, є
широкорозповсюдженою по всій країні і підтримується більшістю громадян у кожному регіоні; причому у
жодному з регіонів немає більше 28% громадян, які б вважали, що країна рухається в правильному напрямку.
Війна на Донбасі, корупція і економічні труднощі – ключові проблеми, з якими, на думку українців, стикається
держава. До переліку ключових проблем 70% опитаних відносять війну на Донбасі, значна частина опитаних
(19%) - пов’язані з нею проблеми, у тому числі відносини з Росією, 11% - питання енергетичної незалежності
України. Про корупцію як про найбільшу проблему говорять 53% респондентів; поряд з цим також часто
відзначалися різноманітні економічні проблеми (інфляція – 56%, бідність – 42%, безробіття – 35%, зовнішній
борг - 11 %, загальні економічні проблеми – 30%).
Коли українців запитують, чи підуть вони голосувати на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року, 41% з них
стверджують, що вони, дуже імовірно, візьмуть у часть у голосуванні, 30% - можливо проголосують, 23% найбільш імовірно або однозначно не голосуватимуть. Ґрунтуючись на результатах попередніх опитувань, IFES
припускає, що фактична явка виборців буде меншою 50%.
Більшість українців очікують, що місцеві вибори будуть достатньо вільними і чесними. На запитання щодо
чесності проведення майбутніх виборів 44% відповідають, що вони будуть повністю або достатньо вільними і
чесними, 21% - що вони супроводжуватимуться порушеннями, які можуть поставити під сумнів їхні результати,
12% - що вони зовсім не будуть вільними і чесними. Позитивні очікування щодо доброчесності виборчого
процесу є найвищими в центрі (54%) і на заході (50%) країни.
Опитування громадської думки проводилося у 2015 році за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID) і охоплювало 1558 респондентів, опитаних у період між 12 і 26 вересня 2015 року. Думки, висловлені в
цьому дослідженні, не обов’язково відображають позицію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або
Уряду США.

###
Як світовий лідер у просуванні демократії, IFES заохочує впровадження належного урядування та
утвердження демократичних прав шляхом надання технічної допомоги виборчим комісіям, залучення до
участі у політичному процесі недостатньо представлених верств суспільства, удосконалення виборчого
циклу шляхом застосування результатів польових досліджень. Починаючи з 1987 року, IFES працював у 145
країнах – як у країнах зрілої демократії, так і державах, які її розбудовують. Більш детальна інформація
доступна на www.IFES.org

