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Євразійський
економічний
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61%

Відносини
відсутні/
не знаю

Хороші Погані

5%

14%

32%
49%

Позитивно 

Нейтрально Негативно
Не знаю або ніколи
не чув/чула про ЄС

Кожний другий українець має 
позитивне уявлення про ЄС 

Чоловіки, молодь та жителі 
західних регіонів є більш 
схильними до дотримання 
проєвропейської позиції 

ПОЗИТИВНЕ СТАВЛЕННЯ 
ПОВ’ЯЗАНЕ З

Демократією, свободою, миром та безпекою

Умовами життя та доходом на душу населення

Стабільністю та порядком

Можливостями для роботи та життя

ОСНОВНІ ЦІННОСТІ, 
АСОЦІЙОВАНІ З ЄС

Демократія та свобода 

Економічне процвітання 

Захист прав людини та верховенство права

КОРОТКО ПРО СТАВЛЕННЯ ДО ЄС

СИТУАЦІЯ В КРАЇНІ

Як би Ви описали відносини між ЄС 
та Вашою країною Довіра до міжнародних організацій

Як Ви ставитеся до Європейського Союзу: позитивно, 
нейтрально чи негативно?

НЕЙТРАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ПОВ’ЯЗАНЕ З 

Ситуацією в ЄС 

Не знаю 

Оманливі обіцянки

Немає конкретних причин

НЕГАТИВНЕ СТАВЛЕННЯ ПОВ’ЯЗАНЕ З 

ЄС є віддаленим/Україна не готова до вступу

Не подобаються відносини між ЄС та Україною 

Не знаю 

Невідповідність цінностей/дій

6 із 10   
українців вважають 

відносини 
хорошими 

EU NEIGHBOURS
eastСтавлення до Європейського Союзу 

Громадська думка в Україні

Цей проект 
фінансується 

Європейським Союзом 
euneighbours.eu
#euneighbours

EU NEIGHBOURS east  
Щорічне опитування - повне дослідження
Щорічне опитування - Україна Цей проект впроваджується 

Консорціумом на чолі з 
компанією Ecorys

Щорічне опитування проводилося у Вірменії, 
Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та 
Україні з квітня до червня 2016 року через 
здійснення 6000 особистих інтерв’ю (1000 
на країну).   

Дослідження 
було проведено 
компанією ACT LLC 
та її мережевими 
партнерами  



7% 26%

18% 35% 20%

27%
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35% 24% 11%

Російська Федерація

Організація Об’єднаних Націй 

Сполучені Штати Америки

Міжнародний валютний фонд та Світовий банк

Не
знаю 

Так

Ні 

Економічний 
розвиток/ 
розвиток 
бізнесу

29%

Політичні 
питання – 
зокрема 
український 
конфлікт

12%

Антикорупційні 
ініціативи 

14%

Відсоток громадян, які 
вважають, що підтримка ЄС є 
ефективною

Громадянами, задоволеними 
ефективністю підтримки, 
зазвичай є:

• жителі малих та середніх 
міст 

• жителі західних регіонів

Більш ніж одна 
третина населення 
не була достатньо 

проінформованою, щоб 
відповісти на це запитання

населення є 
належним чином 

проінформованими 
щодо фінансової 

підтримки ЄС

ЄС здійснив найбільший внесок до таких секторів 
у моїй країні:

Показники базуються на кількості відповідей «значною мірою» 
та «певною мірою»

Показники базуються на кількості відповідей «зовсім не є»
Показники базуються на відповідях громадян, 
належним чином проінформованих щодо підтримки ЄС

ЄС повинен здійснювати більший внесок до таких 
секторів у моїй країні:

Чи надають, на Вашу думку, наступні міжнародні організації більшу, таку саму 
або меншу фінансову підтримку Вашій країні в порівнянні з Європейським Союзом?

Чи надає Європейський Союз Вашій країні фінансову 
підтримку для програм співпраці?

Наскільки корисною, на Вашу думку, є поточна 
підтримка ЄС для Вашої країни?

Наскільки ефективною, на Вашу думку, є підтримка?

Покращення 
доступу до 
продуктів/
послуг 

32%

Охорона 
здоров’я та 
медицина 

12%

Збільшення 
обсягів 
туризму

29%

Підвищення 
рівня 
демократії 

21%

Покращення 
торгівлі 

25%

Більша підтримка
Така сама підтримка
Менша підтримка

Ця організація надає 
меншу підтримку моїй 

країні в порівнянні 
з Європейським 

Союзом

Ця організація 
надає таку саму або 

більшу підтримку моїй 
країні в порівнянні з 

Європейським Союзом

EU NEIGHBOURS
eastІнформованість щодо підтримки ЄС та її ефективність 

Громадська думка в Україні

Цей проект 
фінансується 

Європейським Союзом 
euneighbours.eu
#euneighbours

EU NEIGHBOURS east  
Щорічне опитування - повне дослідження
Щорічне опитування - Україна Цей проект впроваджується 

Консорціумом на чолі з 
компанією Ecorys

Щорічне опитування проводилося у Вірменії, 
Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та 
Україні з квітня до червня 2016 року через 
здійснення 6000 особистих інтерв’ю (1000 
на країну).   

Дослідження 
було проведено 
компанією ACT LLC 
та її мережевими 
партнерами  



78%ТакНі

28%

65%

8%
Часто 

Не дуже
часто 

Ніколи 

24%17%
9%

7%43%
Інтернет

(блоги, веб-сайти)

Приватні
телеканали

Державні
телеканали 

Соціальні
онлайн-медіа

Інше/
не знаю

Актуальні теми

Де або від кого Ви отримували інформацію 
щодо ЄС?

Як часто Ви здійснюєте пошук/отримуєте доступ 
до інформації щодо ЄС?

Найбільш надійне джерело новин щодо політичних питань

Доступність інформації щодо ЄС

Чи натрапляли Ви (бачили або чули) на будь-яку інформацію щодо ЄС впродовж останніх трьох місяців?

Показники базуються на відповідях 
громадян, які часто здійснюють пошук 
інформації щодо ЄС

Кожний другий українець зазначив, що він не 
зацікавлений в отриманні інформації щодо ЄС

ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
81%

ГАЗЕТИ
15%

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА
25%

ВЕБ-САЙТИ
12%

ДРУЗІ
22%

РАДІО
8%

Більшість населення 
вважає, що ЄС 
висвітлюється в 
позитивному світлі в 
національних ЗМІ, однак 
половина українців 
не задоволені рівнем 
інформації щодо ЄС, 
надаваної урядом, 
та визнають, що 
інформація, яку вони 
читають або чують, 
певною мірою впливає 
на їхнє уявлення про ЄС

Жителі центральних 
та західних регіонів, 
а також громадяни з 
вищою освітою, мають 
відносно більший доступ 
до інформації щодо ЄС

Вступ до 
Євросоюзу

Умови життя 
в ЄС 

Відносини між Україною 
та ЄС

Результати базуються на відповідях громадян, які часто здійснюють пошук 
інформації щодо ЄС

EU NEIGHBOURS
eastДжерела інформації щодо ЄС  

Громадська думка в Україні

Цей проект 
фінансується 

Європейським Союзом 
euneighbours.eu
#euneighbours
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Щорічне опитування - повне дослідження
Щорічне опитування - Україна Цей проект впроваджується 

Консорціумом на чолі з 
компанією Ecorys

Щорічне опитування проводилося у Вірменії, 
Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та 
Україні з квітня до червня 2016 року через 
здійснення 6000 особистих інтерв’ю (1000 
на країну).   

Дослідження 
було проведено 
компанією ACT LLC 
та її мережевими 
партнерами  


