
ПОКОЛІННЯ МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ:

ЖИТТЄВІ ПРІОРИТЕТИ, ПОЛІТИЧНА 

АКТИВНІСТЬ І СОЦІАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ
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Мета дослідження: виявити основні пріоритети

життєдіяльності, соціально-політичні та етнолінгвістичні

орієнтації сучасної української молоді 14-18 років.

Опитування проводилося з 4 по 24 квітня 2021 року.

Методика опитування: структуроване формалізоване

інтерв'ю в техніці самозаповнення і F2F.

Географія дослідження: вся територія України (крім

Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та

неконтрольованої території на Сході України).

Об'єкт дослідження: молодь України у віці 14-18 років.

Вибіркова сукупність: 1200 респондентів у віці 14-18

років, репрезентативна за основними соціально-

демографічними ознаками (стать, вік, тип населеного

пункту, макрорегіон).

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Соціологічний інформаційно-дослідницький центр “Пульс” (м.Одеса) у партнерстві з Міжнародним

експертним клубом (МЕК) (м.Київ) представляють результати масового репрезентативного

опитування молоді України.
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Стратегія формування вибірки комбінована квотно-

імовірнісна, на кожному з семи етапів якої застосовувалася

найбільш доцільна на тому чи іншому етапі методика відбору

одиниць спостереження з основи вибірки: методика розрахунку

квот; простий випадковий безповторний відбір за допомогою

генератору випадкових чисел; систематичний (так званий

механічний) відбір з постійним або змінним кроком, з

випадковим вибором точки початку відбору або без такого

вибору і т. п.

Показник результативності опитування - коефіцієнт

відповідей RR3 = 61%.

Статистична похибка вибірки (із ймовірністю 0,95) не

перевищує: 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для

показників, близьких до 25%, 1,7% - для показників, близьких

до 10%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Фактична похибка вибірки за контрольними квотними

і неконтрольованими (неквотними)

характеристиками не перевищує ± 2,3%.



ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2

Серед опитаних переважає думка, що після подій на Майдані в

2013-2014 рр. ситуація з дотриманням прав в Україні не

змінилася. На Півдні майже вдвічі більше молодих людей, які

вважають, що ситуація погіршилася (32%) і лише 11%

вважають, що ситуація з правами людини після Майдану

покращилася.

Рівень поінформованості про політичні події в Україні та

світі. Третина опитаних молодих людей (29%) повідомили, що

політикою не цікавляться. Основним джерелом інформації є в

рівній мірі форуми, блоги, соціальні мережі (38 % від усіх

опитаних), телебачення (37 % від усіх опитаних), друзі, знайомі,

родичі (35 % від усіх опитаних).

Молоді люди досить зважено оцінюють рівень об'єктивності

українських засобів масової інформації. Більше половини

опитаних (54%) вважають, що якісь українські засоби масової

інформації (телебачення, радіо, газети) висвітлюють події, що

відбуваються в Україні об'єктивно, а якісь ні. Кількість тих, хто

вважає, що ЗМІ висвітлюють події об'єктивно і тих, хто вважає,

що необ'єктивно практично однакове:

14% і 15% відповідно.

Життєві цінності Основним пріоритетом в житті

української молоді є бажання "мати роботу, що дозволяє

реалізувати і проявити свої здібності". На це вказали 62%

респондентів. У трохи більше половини опитаних успіх в

житті асоціюється з наявністю хороших друзів (56%).

Створення міцної і дружньої сім'ї, вихованням хороших

дітей (51%) - займає третє місце в ієрархії цінностей

молодих українців.

Права людини Кожен п'ятий опитаний (20%) не зміг

відповісти, чи виконуються в Україні права людини,

закріплені в Конституції України. Думки інших розділилися

практично порівну: 42% вважають, що права людини в

Україні дотримуються, 39% вважають, що ні, не

дотримуються (різниця в межах помилки вибірки).

Найбільше чутливими до питань про права людини

виявилися молоді люди, які проживають в Південному

регіоні, а також росіяни (за національністю), молодь 17-18

років і студенти вузів. Тільки в одному, а саме Південному

регіоні число тих, хто вважає що права людини в Україні не

виконуються (47%) перевищує число тих, хто вважає

навпаки (38%).
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Політична активність Більше половини (55%) опитаних

НЕ допускають для себе можливість брати участь в будь-

яких мітингах, демонстраціях, акціях протесту, пов'язаних з

проблемами, які хвилюють їх і їх близьких. З іншого боку,

26% молоді таку можливість допускають.

Довіра до людей На питання "Як Ви вважаєте, більшості

людей можна довіряти, або у відносинах з людьми

звичайно треба бути обережними?" відповіді

розподілилися наступним чином: 72% відповіли, що у

відносинах з людьми слід бути обережними, і лише 23%

сказали, що більшості можна довіряти. Цей показник

відображає загальну атмосферу в суспільстві, рівень

відкритості та доброзичливості громадян. Настороженість,

що фіксується з боку переважної більшості молоді, -

досить тривожний сигнал соціального неблагополуччя.

Свобода висловлювання політичних поглядів

Практично на дві рівні групи розділилися думки щодо

питання: “Чи можуть або не можуть сьогодні в Україні люди

вільно висловлювати свої політичні погляди?” - 46%

вважають, що не всі можуть вільно висловлюватися і 43% -

що можуть "всі без винятку". При цьому, на Півдні

помітною є частка тих, хто вважає, що в Україні

порушується свобода слова: 55% проти 38%

Гордість або сором за Україну. Велика частка опитаних (42%)

відчуває суперечливі почуття до України (і гордість і сором

одночасно), третина (32%) - відчуває гордість за Україну і

тільки 13% - сором. Диференціюючими факторами є вік

респондентів, а також місце проживання. Чим респонденти

молодше, чим більш віддалені вони від столиці, тим менше

гордості вони відчувають за країну, і, відповідно, навпаки.

Виїхати не можна залишитися Бiльше половини(55%)

опитаних молодих людей думають про те, щоб виїхати з того

населеного пункту, в якому вони живуть, 29% - не хотіли б

цього і 16% - було важко відповісти. Серед тих молодих людей,

які надумали виїхати зі свого населеного пункту, 22%

збираються виїхати в інший населений пункт в Україні. Третина

(31%) орієнтуються на країни Східної Європи ( Польщу - 16%,

Чехію - 11%, Угорщину - 4%), 10% вказали інші країни і 28% -

США.

Майдан 2013 - 2014 рр. Більшості (82%) опитаних відомо про

події, які відбулися в Україні в кінці 2013 - початку 2014 років.

При цьому, майже третина (29%) опитаних на Півдні

повідомили, що нічого не знають про ці події (для порівняння

на Заході таких вдвічі менше - 15%). Менш поінформовані про

події на Майдані 2013-2014 рр. жителі сіл у порівнянні із

мешканцями міст, що швидше за все пояснюється

тим, що міські жителі більшою мірою залучені

до обговорення цих подій, ніж сільські.
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Майдані, а якщо такі і були, то це знайомі, які також могли бути

мешканцями інших регіонів.

На запитання "Якби ці події відбувалися зараз, Ви підтримали

б Майдан?" думки опитаних розділилися на три практично рівні

групи, що свідчить про те, що певною домінуючої позиції

немає: 36% респондентів вагалися з відповіддю, 33% сказали,

що не підтримали б Майдан, і тільки 31% молодих українців

заявили про свою підтримку. Відзначимо, що на Півдні і Сході

України, тих, хто готовий підтримати Майдан сьогодні вдвічі

менше: 13% і 19% відповідно.

З ключового питання, що стосується збройного конфлікту на

Донбасі, кожний другий із опитаних молодих людей (55%)

вважають, що на Донбасі йде війна між Росією та Україною.

Думки помітно різняться по макрорегионам: на Заході цю думку

поділяють 66% опитаних, на Сході - 43%, в Центрі - 53% і на

Півдні - 58%. Майже 30% молоді відзначає, що конфлікт на

Донбасі - є як зовнішнім, так і внутрішнім. Відмінності за

статтю та віком і типом поселення (місто-село) не є значними.

Рівень знань про події на Майдані 2013-2014 років -

невисокий. Лише чверть опитаних (25%) підтвердили, що

є добре поінформованими про події на Майдані у 2013-

2014 рр. (серед молодшого віку ця частка ще нижче). Вище

за всіх оцінили свій рівень інформованості про події на

Майдані 2013-2014 років мешканці Центральної України.

Незважаючи на те, що половина опитаних молодих людей

(50%) вважають що Майдан 2013-2014 рр. був викликаний

боротьбою громадян, що стихійно об'єдналися для захисту

своїх прав, в цілому ставлення до Майдану, з урахуванням

регіональних відмінностей, можна охарактеризувати як

невизначене. На Півдні і Сході частки тих, хто вважає, що

Майдан був стихійною подією (34% і 37% відповідно) і

частки тих, хто не визначилися з відповіддю (36% і 34%)

практично рівні. Високий відсоток тих, кому важко

відповісти може свідчити або про погану

поінформованість молоді, або про бажання ухилитися від

відповіді.

Дві третини опитаних молодих людей (68%) відповіли, що

серед їхніх родичів або знайомих не було людей, які брали

участь у подіях на Майдані. Відзначимо, що абсолютна

більшість опитаних на Півдні та Сході України повідомили,

що особисто не знають тих, хто брав участь в подіях на



Соціальна дистанція: від любові до ненависті Дослідження

соціальної дистанції щодо представників різних етнічних груп

проводилося за шкалою американського соціолога Еморі

Богардуса. Респонденти повинні були вибрати, наскільки

близькі стосунки вони готові допустити із представниками

кожної національності. Мінімальна соціальна дистанція - “1”

(згодний бачити як члена сім'ї), максимальна - “7” (не пускав би

в Україну). Часто рівень соціальної дистанції інтерпретують як

рівень упереджень стосовно тієї чи іншої групи.

Найменша соціальна дистанція у молоді - до українців (індекс

1,6), більшість опитаних готові допустити їх як членів своєї сім'ї

і близьких друзів. Потім йдуть білоруси (4,3) і поляки (4,3).

Кілька національностей - німці, росіяни, грузини, угорці, євреї -

із приблизно однаковою соціальною дистанцією (індекс 4,5-

5,1). Унизу ієрархії - румуни (із індексом 5), турки (5,3), і на

останньому місці араби (5,5). Значення індексу від 5 до 6 балів

по відношенню до конкретних національностей може

інтерпретуватися як «досить чужі» і визначати схильність до

ксенофобії.
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2 травня 2014 року в Одесі Через сім років після подій 2

травня в Одесі 2014 року, відмінності в соціальних і

політичних орієнтаціях і настроях населення різних

макрорегіонів, як показало дослідження, не тільки не

стерлися з часом, вони, навпаки, відтворюються серед

молоді. Третина опитаних (34%) вважає ці події

трагедією, третина (35%) - “вперше чують про це”, 22% -

вагалися відповісти, і лише 9 % вважають це “перемогою

над сепаратистами, прихильниками "Русского мира"”.

Мова спілкування в сім'ї 42% відповіли, що спілкуються

з батьками і родичами українською мовою на Заході таких

94%, в Центрі 46%, на Півдні - 4%, на Сході - 2%), 37% - і

російською і українською (на Півдні - 61%, на Сході - 55%,

в Центрі - 40%, на Заході - 5%), російською - 20% (на Сході

- 42%, на Півдні - 33%, в Центрі - 13%, і на Заході - 0%).

Аналогічна картина вимальовується і в разі спілкування з

однокласниками і друзями.

Етнічна самоідентифікація української молоді.

Переважна більшість опитаної молоді у всіх макрорегіонах

є українцями. Їхня питома вага там коливається від 91-92%

на Півдні і Сході до 98-99% в Центрі і Сході. Представників

інших національностей на порядок менше - від 1% на

Заході і в Центрі до 7-10% на Півдні і Сході.



Що для Вас означає досягти успіху в житті? (Україна в цілому, n=1200 осіб)

Мати роботу, що дозволяє
реалізувати і проявити свої
здібності

Мати хороших друзів

Створити міцну і дружну сім'ю, 

виховати хороших дітей

Стати багатою людиною, щоб ні в
чому собі не відмовляти

Зустріти любов всього свого
життя

Приносити користь людям, 

користуватися повагою з боку
оточуючих

Жити без турбот, собі на
втіху

62%

56%

51%

49%

41%

37%

37%

Важко сказати 1%
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Що для Вас означає досягти успіху в житті? (Україна в цілому, n=1200 осіб, поділ по 

статі) 

Мати роботу, що дозволяє
реалізувати і проявити свої
здібності

Створитиміцну і дружну сім'ю, 

виховати хорошихдітей

Мати хороших друзів

Зустріти любов всього свого
життя

Стати багатою людиною, щоб
ні в чому собі не відмовляти

Приносити користь людям, 

користуватися повагою з боку
оточуючих

Жити без турбот, собі на
втіху

Мати необмежену свободу в
висловлюваннях і діях

Досягти слави, широкої
популярності

64%

60%

58%

49%

46%

40%

37%

31%

21%

Мати роботу, щодозволяє
реалізувати і проявити свої
здібності

Мати хорошихдрузів

Стати багатою людиною, щоб ні в
чому собі не відмовляти

Створитиміцну і дружну сім'ю, 

виховати хорошихдітей

Жити без турбот, собі на втіху

Приносити користь людям, 

користуватися повагою з боку
оточуючих

Мати необмежену свободу
в висловлюваннях і діях

Досягти слави, широкої
популярності

Користуватися впливом в
суспільстві, мати владу

59%

54%

50%

41%

36%

34%

27%

25%

18%
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Люди висловлюють різні думки про права людини.  Ми зібрали

деякі, найбільш поширені висловлювання людей.  Відзначте, будь ласка, по 

КОЖНОМУ висловлюванню - ЗГОДНІ Ви з ним чи НІ (Україна в цілому, n=1200 осіб)

Згоден Не згоден
Не змогли
відповісти

Права людини, закріплені в Конституції

України, виконуються в нашій країні

Права людини порушуються тільки в бідних

країнах

Права людини порушуються тільки в 

авторитарних країнах / диктатурах

Права людини можуть дотримуватися тільки

в багатих країнах

Права людини це те, з чим мають справу 

тільки юристи

Проблеми прав людини мене  не цікавлять

41% 39% 20%

66%18% 16%

54%22% 24%

18% 18%64%

66% 19%15%

72%11% 17%
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Права людини, закріплені в Конституції України, виконуються

в нашій країні: 

Росіяни

Українці

19% 56% 25%

20%37%43%

Згоден Не згоден
Не змогли
відповісти

9



Після подій на Майдані в 2013-2014 рр.  ситуація з дотриманням

прав людини в Україні покращилася, погіршилася чи не змінилася? 
(Україна в цілому, n=1200 осіб)

Покращилася (21%)Погіршилась (17%)

Важко відповісти (23%) Не змінилась (39%)

10



32%
Вважають, що ситуація погіршилася

11%
Вважають, що ситуація покращилася

Після подій на Майдані в 2013-2014 рр.  ситуація з дотриманням

прав людини в Україні покращилася, погіршилася чи не змінилася? 
(Дані по Півдню України n=179 осіб)
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Чи цікавитеся Ви політичними подіями, які відбуваються в Україні?  

Якщо так, то звідки, головним чином, отримуєте інформацію про 

політичні події в Україні та світі? (Україна в цілому, n=1200 осіб, в сумі >100%, можна було

обрати декілька відповідей)

Форуми, блоги, 

соціальні мережі

Телебачення

Друзі, знайомі, 
родичі

Новостійні сайти

Газети, журнали

Радіо

Важко сказати

38%

37%

35%

29%

7%

4%

2%
Не цікавляться
інформацією про
політичні події

29%
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Як Ви вважаєте, українські засоби масової інформації (телебачення, 

радіо, газети) ВИСВІТЛЮЮТЬ події, що відбуваються в Україні та 

світі, в цілому об'єктивно або необ'єктивно? (Україна в цілому, n=1200 осіб)

Хтось висвітлює
об'єктивно, хтось ні (54%)

Об'єктивно (13%)

Необ'єктивно (15%)

Важко
відповісти (17%)
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Захід України Центр
України

Південь
України

Схід України

13% 20% 8% 9%

Частка тих, хто вважає, що, більшість українських засобів масової

інформації (телебачення, радіо, газети) висвітлюють події, що

відбуваються в Україні та світі об'єктивно (по макрорегіонах)

14

Об'єктивно:

Необ'єктивно: 

13% 16% 13% 17%



Ви особисто допускаєте чи виключаєте для себе можливість взяти

участь в будь-яких мітингах, демонстраціях, акціях протесту, 

пов'язаних з проблемами, які зараз хвилюють Вас або Ваших 

близьких найбільше? (Україна в цілому, n=1200 осіб)

ВиключаютьДопускають Важко відповісти

55%26% 19%
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23%
Більшості можна довіряти

5%
Важко відповісти

72%
Вважають, що у
відносинах з людьми
слід бути
обережними

Як Ви вважаєте, більшості людей можна довіряти, або у відносинах

з людьми звичайно треба бути обережними? (Україна в цілому, n=1200 осіб)
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Ні, не всі

Так, можуть всі

без винятку

Як на Вашу думку, можуть або не можуть сьогодні в Україні люди 

вільно висловлювати свої політичні погляди?

Південь

України

Молодь в цілому по Україні

Ні, не всі (55%)

Важко відповісти
(7%)

46%

43%

Так, можуть всі без
винятку (38%) 

Важко

відповісти11%
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32%

13%

42%

13%

Гордість та сором однаково

Сором

Гордість

Важко відповісти

Яке відчуття виникає у вас частіше - гордість або сором за 

Україну? (Україна в цілому, n=1200 осіб)
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Так, хотів(ла) (55%)

Ні, не хотів(ла) би (29%)

Чи хотіли б Ви виїхати з населеного пункту, де Ви живете? (Україна

в цілому, n=1200 осіб)

Важко відповісти
(16%)
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Якби Ви надумали виїхати з вашого населеного пункту, то куди? 
Серед тих, хто хотів поїхати

США 28%

Росія 3%Польща 16%

Чехія 11%

Угорщина 4%

В інший населений
пункт в Україні

В іншу країну

Ніколи і нікуди я не
виїжджав(ла) би

Важко відповісти

22%

15%

15%

10%
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Чи відомо Вам про події, які відбулися в Україні в кінці 2013 - початку 

2014 року?

Так (82%)

Ні, нічого про це не
відомо (18%)

Місто

Село

84% 16%

23%77%

Молодь в цілому по Україні

Захід

Південь

Центр

Схід

83% 17%

71% 29%

15%

82% 18%

85%
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Як би Ви оцінили свій рівень знань про основні події на Майдані в 

кінці 2013 - початку 2014 року?

Молодь в цілому по Україні

48% Знають в загальних рисах

25%
Добре

поінформовані
про ці події

Погано
поінформовані

18%

9% Важко
відповісти

17-18 років

16 років

14-15 років

16% 47% 31% 6%

15% 53% 26% 6%

20% 47% 19% 14%
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Чим, на ваш погляд, були викликані події Майдану? (Україна в цілому, 

n=1200 осіб, в сумі >100%, можна було обрати декілька відповідей)

Боротьбою громадян, які
стихійно об'єдналися для
захисту своїх прав

Протестом громадян, 

організованим низкою
українських олігархів

Підготовкою державного
перевороту політичною
опозицією

Інше

Залишили питання без
відповіді

Важко відповісти

50%

17%

13%

2%

1%

24%
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Чим, на ваш погляд, були викликані події Майдану? (В розрізі регіонів)

Схід

Південь

Центр

Захід

37%

34%

53%

68% 14%

19%

19%

16% 15% 35%2%

4%11% 36%

12% 18%1%

13% 2% 17%

Боротьбою громадян, які
стихійні об'єдналися для захисту

своїх прав

Протестом громадян, 

організованим низкою
українських олігархів

Підготовкою державного
перевороту політичною

опозицією

Інше

Важко відповісти

24



А серед Ваших родичів, їх знайомих були люди, які брали участь у 

подіях на Майдані?  Якщо так, то хто ці люди? (Україна в цілому, n=1200 осіб)

68%

5%
7%

20%

Схід

Південь

Центр

Захід

Молодь в цілому по Україні

Друзі Члени сім'ї Знайомі Немає таких, особисто не знаю таких

1% 13% 2% 85%

1%7%3% 89%

58%9%26%7%

9% 27% 10% 54%
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Якби ці події відбувалися зараз, Ви підтримали б Майдан?

Так 43%

Ні 17%

Захід
Центр

Південь

Схід

Так 40%

Ні 27%

Так 13%

Ні 55%

Так 19%

Ні 47%

Молодь в цілому по Україні

Так 31%

Ні 33%

Важко
відповісти

36%
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Чим на Ваш погляд є збройний конфлікт на Донбасі? 

Молодь в цілому по Україні

29%

8%

55%

8%

Війною між Росією і
Україною

Внутрішнім збройним
конфліктом між

громадянами України

Це одночасно війна між
Росією і Україною та
внутрішній конфлікт

Важко відповісти

Схід

Південь

Центр

Захід

43% 8% 37% 10%

10%21%10%58%

11% 28% 7%53%

66% 2% 25% 7%
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2 травня 2014 року в Одесі відбулися зіткнення на вулицях і пожежа в 

Будинку профспілок. У Будинку профспілок загинули десятки, отримали

важкі поранення більше сотні людей. Що, на Вашу думку, там сталося?

34%
22%

35% 9%

Трагедія Перемога над сепаратистами, 

прихильниками "русского
мира"

Вперше чую
про це

Важко відповісти

Молодь в цілому по Україні Схід

Південь

Центр

Захід

37% 11% 25% 27%

52% 5% 29% 14%

18%41%10%31%

24% 9% 42% 25%
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Якою мовою (або мовами) Ви спілкуєтеся з батьками і родичами? 
(Україна в цілому, n=1200 осіб)

42% спілкуються в
родині українською

37% українською, і російською (як коли)

20% спілкуються в
родині російською
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Якою мовою (або мовами) Ви спілкуєтеся з батьками і 

родичами? 

Схід

Південь

Центр

Захід

Українською

Російською

Українською, і російською (як
коли)

61%33%4%

2% 42% 55%

40%13%46%

94% 5%
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Українець/українка

* 1% іншої національності

Хто ви за національністю? (Україна в цілому, n=1200 осіб) *етнічна ідентичність

респондента

Росіянин/ 

росіянка
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Українець/українка

Росіянин/росіянка

Iншої
національності

Хто ви за національністю?

Схід

Південь

Центр

Захід

2%7%91%

92% 5% 3%

98% 1%1%

1%99%
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Показники соціальної дистанції / толерантності серед молоді. 

В якості кого Ви погодилися б бачити представників наступних

різних етнічних груп: (в цілому по Україні, n=1200 осіб)

Членов моей семьи

Близких друзей

Соседей

Соучеников

Жителей Украины

Туристов, посещающих Украину

Вообще не пускал бы в Украину

0

3

3

4

4

5

5

6

8

8

10

11

12

19

27

3

42

48

42

36

48

53

54

55

54

60

47

57

58

31

9

7

7

12

15

10

12

11

9

11

10

14

10

7

8

1

2

4

3

4

3

4

3

3

4

2

4

3

3

2

1

7

15

14

17

11

15

10

14

12

6

8

6

5

9

7

25

16

18

16

17

8

11

8

8

8

10

9

6

12

79

14

7

7

6

7

3

4

3

3

4

6

3

3

10

Членів моєї сім'ї

Близьких друзів

Сусідів

Однокласників

Жителів України

Туристів, які відвідують Україну

Взагалі не пускав би в Україну
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Росіян

Арабів

Китайців

Євреїв

Турків

Молдаван

Румун

Грузин

Угорців

Німців

Білорусів

Поляків

Чехів

Американців

Українців



Показники соціальної дистанції / толерантності серед молоді. 

В якості кого Ви погодилися б бачити представників наступних

національностей (макрорегіони, індекси) %: (в цілому по Україні, n=1200 осіб)
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На діаграмі наведена 

соціальна відстань (середній

індекс, отриманий за 

допомогою шкали

Богардуса) від молоді (14-18 

років), що мешкає в різних

макрорегіонах України до 

тих чи інших етнічних груп. 

Мінімальна соціальна

дистанція 1 (згоден

допустити як члена родини), 

максимальна 7 (не пускав би 

в Україну).  Часто рівень

соціальної дистанції

інтерпретують як рівень

упереджень до тієї чи іншої

групи.

4,1

3,8

4,1

4,3

4

5,7

5,2

5,5

5,7

5,5

5,1

4

3,9

4

4,3

5,3

4,7

4,8

4,8

4,9

5,3

4,8

4,7

4,9

4,9

5,5

4,6

5

4,6

4,9

5,5

5

5

5

5,3

5,6

4,8

4,7

5

5,1

4,9

4,2

4,6

4,6

4,5

4,6

4,1

4,4

4,4

4,3

5,5

4,8

4,9

5

5

6,1

4,8

4,1

4,2

4,9

5,7

5

5,1

5,2

5,3

2,1

1,4

1,4

1,5

1,6

4,8

4,2

4,6

4,3

4,5
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Захід

Центр

Південь

Схід

Україна в цілому
Американців

Арабів

Білорусів

Угорців

Грузин

Євреїв

Китайців

Молдаван

Німців

Поляків

Румунія

Росіян

Турків

Українців

Чехів



Якою мовою Вам зручно відповідати на питання анкети? 

15% українська
85% російська

Село

Місто /смт/селище
60% 40%

21%79%

Українська Російська
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