
 
Громадська думка стосовно статусу української та російської мов – опитування 

Центру Разумкова 
 

 
Як свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру 

Разумкова, 24,0% опитаних вважають, що внесення Партією регіонів законопроекту, який 
підвищує статус російської мови, є проявом турботи влади про потреби громадян, які 
говорять російською мовою, а 65,1% дотримуються думки, що це є передвиборним 
кроком з метою підвищення популярності перед виборами (так вважають більшість 
жителів усіх регіонів – від 51,8% на Сході країни до 78,8%  – на Заході).  

43,6% респондентів виступають за те, щоб українська мова була єдиною державною і 
офіційною мовою, 25,0 % – за те, щоб російській був наданий статус офіційної в деяких 
регіонах, 23,9% – за надання російській мові статусу другої державної поряд з 
українською. Ще 2,0% опитаних вважають, що російська мова має бути єдиною 
державною, а українська – офіційною, а 0,4% – що російська має бути єдиною державною 
і офіційною в Україні. 

Якщо більшість жителів Західного і Центрального регіонів (відповідно 84,4% і 59,7%) 
виступають за те, щоб лише українська мова була державною, то відносна більшість 
жителів Південного і Східного регіонів (відповідно 47,7% і 40,4%) – за те, щоб і 
українська, і російська були державними мовами. 

 
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 25 червня 2012 
року. Методом інтерв’ю  було опитано 2009  респондентів віком від 18 років у всіх 
областях України, Києві та АР Крим за вибіркою, що репрезентує доросле населення 
України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування 
будувалася як стратифікована, багатоступенева, випадкова із квотним відбором 
респондентів на останньому етапі. Опитування здійснювалося у 132  населених пунктах 
(із них 79 міських та 53 сільських поселень). Інтерв’ю проводилися за місцем проживання 
респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 
2,3% з імовірністю 0,95.  
 

Результати опитування наведені в таблицях (дані у відсотках) 

Як Ви вважаєте, внесення Партією регіонів законопроекту, який підвищує статус російської 
мови насамперед є:   

Проявом турботи влади про потреби громадян, які говорять російською 
мовою 

24,0 

Передвиборним кроком з метою підвищення популярності передвиборами 65,1 
Важко відповісти  10,9 

 

 

 

 



Як Ви вважаєте, внесення Партією регіонів законопроекту, який підвищує статус російської 
мови насамперед є:   

 Захід Центр Південь Схід 

Проявом турботи влади про потреби громадян, 
які говорять російською мовою 

9,2 14,3 31,4 38,9 

Передвиборним кроком з метою підвищення 
популярності перед виборами 

78,8 76,1 52,6 51,8 

Важко відповісти  12,0 9,7 16,0 9,2 
 
Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька 
області; 
Центр: Вінницька, Житомирська,  Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, 
Черкаська,  Чернігівська області, м. Київ; 
Південь:  Миколаївська,  Одеська, Херсонська області, АР Крим, м. Севастополь;   
Схід: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області.   

 

Зараз активно дискутується мовна ситуація в Україні. Як Ви вважаєте, яким чином повинні 
співіснувати українська і російська мови в Україні?  

Українська повинна бути єдиною державною і офіційною мовою, 
російська може використовуватись у спілкуванні, як і мови інших 
національних меншин 

43,6 

Українська повинна бути державною мовою, російська може бути 
офіційною в деяких регіонах України 

25,0 

Обидві мови повинні бути державними мовами в Україні 23,9 
Російська повинна бути державною мовою, українська може бути 
офіційною в деяких регіонах України 

2,0 

Російська повинна бути єдиною державною і офіційною мовою в Україні, 
українська може використовуватись у спілкуванні 

0,4 

Важко відповісти 5,1 

 
Зараз активно дискутується мовна ситуація в Україні. Як Ви вважаєте, яким чином повинні 
співіснувати українська і російська мови в Україні?, за регіонами  

 Захід Центр Південь Схід 

Українська повинна бути єдиною державною і 
офіційною мовою, російська може 
використовуватись у спілкуванні, як і мови інших 
національних меншин 

84,4 59,7 21,9 13,6 

Українська повинна бути державною мовою, 
російська може бути офіційною в деяких регіонах 
України 

9,0 26,7 20,9 34,6 

Обидві мови повинні бути державними мовами в 
Україні 

2,6 8,7 47,7 40,4 

Російська повинна бути державною мовою, 
українська може бути офіційною в деяких регіонах 
України 

0,3 0,5 3,6 3,8 

Російська повинна бути єдиною державною і 
офіційною мовою в Україні, українська може 
використовуватись у спілкуванні 

0,0 0,5 1,0 0,3 

Важко відповісти 3,8 4,0 4,9 7,3 
 


