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Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 травня 
2015 року. Було опитано 2007  респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за 
винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за 
вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-
демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, 
випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка 
вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
 
 
Чи знайомі Ви з текстом Конституції України? 
 
1.Так 10,4 
2.Частково 48,7 
3.Ні 40,4 
Не відповіли 0,5 

Чи знаєте, яка форма державного правління існує зараз в Україні? (Дайте лише одну відповідь)  

1. Парламентська республіка 2,1 
2. Парламентсько-президентська республіка 48,5 
3. Президентсько-парламентська республіка 19,5 
4. Президентська республіка 2,2 
5. Диктатура 2,3 
6. Не знаю 25,3 

 

Скажіть, будь ласка, яку форму державного правління Ви вважаєте найкращою для України за 
нинішньої ситуації? (Дайте лише одну відповідь)  

 
1. Парламентська республіка 5,1 
2. Парламентсько-президентська республіка 37,0 
3. Президентсько-парламентська республіка 16,1 
4. Президентська республіка 4,2 
5. Диктатура 3,4 
6. Важко відповісти 34,1 

Який шлях державного розвитку України Ви підтримуєте? ОДНА ВІДПОВІДЬ  
 
1. Унітарна держава з наявними повноваженнями регіонів 18,8 
2. Унітарна держава з розширеними повноваженнями регіонів 34,8 
3. Унітарна держава з розширенням прав територіальних громад 15,3 
4. Федеративна держава 8,1 
5. Утворення на території України кількох незалежних держав 1,6 
6. Відокремлення окремих регіонів з можливим приєднанням їх до інших держав 1,8 
7. Важко відповісти 19,8 
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У лютому 2014 року парламент відновив дію окремих положень Конституції в редакції змін, 
внесених до неї в 2004 році. Чи знаєте Ви про це? 
 
1. Так 8,5 
2. Дещо чув  40,5 
3. Не знаю 37,3 
Не відповіли 13,6 

 
Як Ви ставитеся до:  

  Підтримую 
Не 

підтримую 
Важко відповісти  

1. Ідеї федеративного устрою України 14,5 69,2 16,4 
2. Ідеї автономії Вашої області (регіону) 8,0 78,6 13,4 

3. 
Ідеї відокремлення  Вашої області (регіону) від 
України і приєднання до іншої держави  

2,0 87,0 11,0 

4. 
Ідеї створення Південно-східної автономної 
республіки у складі України 

6,2 80,4 13,4 

5. 
Ідеї створення незалежної держави на основі 
південно-східних областей України  

4,6 82,8 12,6 

6. 
Ідеї відокремлення південно-східних областей 
від України і приєднання їх до Росії 

2,4 85,1 12,5 

7. 
Ідеї створення незалежної держави на основі 
західних областей України 

4,0 82,8 13,2 

8. 

Утворення на території України двох 
незалежних держав – на основі південно-
східних областей і на основі західних і 
центральних областей 

3,8 82,9 13,3 

 
Як Ви вважаєте якому образу повинен відповідати Президент України? ОДНА ВІДПОВІДЬ  

 

1. Вождь, правитель, зорієнтований на одноосібне правління 6,2 
2. Політик, який відомий у світі і якого поважають за межами України 21,7 
3. Політик – «моральний авторитет» - якого поважають «в народі» 34,9 
4. Політик і управлінець, який має досвід роботи на високих державних посадах 19,3 
5. Фаховий економіст 8,2 
6. Фаховий юрист 0,9 
7. Інше 1,8 
8. Важко відповісти    7,1 

 
Чи потрібна посада Президента України? ОДНА ВІДПОВІДЬ 
 

1. Потрібна з нинішніми повноваженнями  43,7 
2. Потрібна з обмеженими повноваженнями з обранням Президента парламентом  13,7 
3. Посада Президента має бути скасована з розширенням повноважень Прем’єр-
Міністра 

4,6 

4. Президент з наявними повноваженнями має очолювати Уряд, посада Прем’єр-
Міністра має бути скасована  

9,9 

5. Інше 3,7 
6. Важко відповісти    24,4 
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Чи необхідно, на Вашу думку, змінювати чинну Конституцію України? 
 
 
1. Так 40,6 
2. Ні  23,3 
3. Важко відповісти 36,0 
 
В якому обсязі Конституція України потребує змін?,  % тих, хто вважає, що необхідно 
змінювати чинну Конституцію України  
 
1. Слід внести часткові зміни  59,5 
2. Слід розробити і прийняти нову Конституцію 
України 

35,6 

3. Важко відповісти   4,9 
 
Який з підходів слід застосувати?, % тих, хто вважає, що необхідно змінювати чинну 
Конституцію України  
 

1. Зміни до Конституції слід вносити якомога скоріше 41,7 
2. Зміни до Конституції не можна вносити поспіхом, конституційний процес має 
здійснюватися поступово і може тривати кілька років 

30,4 

3. Зміни до Конституції можна вносити після завершення АТО 20,2 
4. Важко відповісти  7,6 

 
Ким розроблений проект змін до Конституції викличе у Вас найбільшу довіру? ОДНА 
ВІДПОВІДЬ  

 
1. Президентом  8,5 
2. Парламентом 7,9 
3.Тимчасовою спеціальною комісією парламенту за участі експертів – фахівців 
конституційного права  

34,1 

4. Конституційними зборами, всенародно обраними для цієї мети 26,9 
5. Інше 2,2 
6. Важко відповісти    20,3 

 
Ким, на Вашу думку, має прийматися Закон про внесення змін до Конституції? 
 

1. Верховною Радою України 18,8 
2. Схвалюватися народом на Всеукраїнському 
референдумі 

64,0 

3. Інше 3,3 
4. Важко відповісти    13,9 

 
На що, на Вашу думку, спрямовані зміни до Конституції, запропоновані Президентом в червні 2014 
року? Дайте всі необхідні відповіді.  
 
 
1. Покращення політичної, економічної та соціальної ситуації в країні  23,3 
2. Відволікання громадської уваги від нагальних проблем, що турбують суспільство 21,7 
3. Розвиток місцевого самоврядування, децентралізацію державної влади  20,3 
4. Посилення особистої влади Президента і вибудовування системи державної влади 
«під себе» 

18,0 

5. Покращення механізмів захисту прав і свобод людини  14,3 
6. Удосконалення Конституції відповідно до європейських стандартів 25,1 
7. Інше 1,6 
8. Нічого не знаю про ці зміни 21,2 
9. Важко відповісти  10,7 



 

 
Яку систему виборів до Верховної Ради Ви вважаєте найкращою для України? ОДНА ВІДПОВІДЬ.  
 

1. Змішана система з закритими списками – як це є зараз (частина депутатів 
обирається за закритими списками, коли партії самі визначають порядок кандидатів 
у списках, а частина – у мажоритарних округах) 

13,7 

2. Мажоритарна система (всі депутати обираються за мажоритарними округами без 
голосування за списки партій) 

17,4 

3. Пропорційна система за закритими партійними списками(партії ухвалюють 
списки кандидатів і визначають їх порядок у списку, а виборці голосують за список 
тієї чи іншої партії) 

4,2 

4. Пропорційна система за відкритими партійними списками (виборці голосують за 
ту чи іншу партію, а також позначають найбільш прийнятних для себе кандидатів 
від цієї партії; місце в списку кандидата від партії залежить від того, скільки 
виборців проголосувало за нього) 

41,1 

5. Інше 0,4 
6. Важко відповісти 23,1 

 
Яку систему виборів місцевого самоврядування  Ви вважаєте найкращою для України? ОДНА 
ВІДПОВІДЬ  
 

1. Змішана система з закритими списками – як це є зараз (частина депутатів 
обирається за закритими списками, коли партії самі визначають порядок 
кандидатів у списках, а частина – у мажоритарних округах) 

12,5 

2. Мажоритарна система (всі депутати обираються за мажоритарними округами 
без голосування за списки партій) 

21,3 

3. Пропорційна система за закритими партійними списками(партії ухвалюють 
списки кандидатів і визначають їх порядок у списку, а виборці голосують за 
список тієї чи іншої партії) 

4,5 

4. Пропорційна система за відкритими партійними списками (виборці голосують 
за ту чи іншу партію, а також позначають найбільш прийнятних для себе 
кандидатів від цієї партії; місце в списку кандидата від партії залежить від того, 
скільки виборців проголосувало за нього) 

39,1 

5. Інше 0,3 
6. Важко відповісти 22,4 

 
 


