
Ставлення громадян України до створення помісної автокефальної 
православної церкви  

 
Загальнонаціональне опитування населення України було  проведене соціологічною 
службою Центру Разумкова спільно з Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва з 16 по 22 серпня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та 
окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів 
віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 
  

35%  громадян України підтримують створення в Україні помісної  автокефальної 
православної Церкви (у травні 2018р. таку підтримку висловлювали 31% опитаних), не 
підтримують – 19% (у травні 2018 р. таких було 20%). У серпні 2018 р. 33,5% відповіли, 
що їх це не цікавить, а 12% вагалися з відповіддю.  

Серед тих, хто вважає себе православним, 41% підтримують створення помісної  
автокефальної православної Церкви, не підтримують – 21%. Найбільш високою є 
підтримка серед вірних Української православної церкви Київського патріархату 
(відповідно 61% і 11%), тоді як серед вірних Української православної церкви 
(Московського патріархату)  позитивно ставляться до цього  27%, а 42% − не 
підтримують. Греко-католики частіше висловлювали позитивне ставлення до створення 
помісної  автокефальної православної Церкви, ніж негативне (відповідно 40% і 19%), хоча 
серед них досить багато (42%) тих, кого це не цікавить або вони не визначилися у 
ставленні до цього питання.  

Переважна більшість  тих, хто не відносить себе до жодного з віросповідань (84,5%) 
і тих, що вважають себе «просто християнами» (74%), а також більше половини тих, хто 
відповів, що вони є «просто православними» (без віднесення себе до жодної конкретної 
православної церкви) (56%)  або відповідали,  що їх це не цікавить, або вагалися з 
відповіддю.  

Частка тих, хто підтримує створення помісної  автокефальної православної Церкви, 
переважає частку тих, хто це не підтримує, у Західному1 (відповідно 60,5% і 12%) та 
Центральному (відповідно 41% і 15%) регіонах. У Східному регіоні, навпаки, більше тих, 
хто це не підтримує (відповідно 14% і 32%), тоді як у Південному регіоні їх частки 
статистично значуще не відрізняються  (відповідно 16% і 18%). У Східному і Південному 
регіонах більшість громадян або не цікавляться цією проблемою, або не визначилися (такі 
становлять 54% на Сході і 66% на Півдні).   

  

                                                            
1 Застосовується наступний розподіл областей за регіонами: Захід: Волинська, Закарпатська, Івано-
Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області; Центр: Київ, Вінницька, 
Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська 
області; Південь: Миколаївська, Одеська, Херсонська області; Схід: Донецька, Дніпропетровська, 
Запорізька, Луганська , Харківська області. 



РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 
 

Як Ви ставитеся до ідеї створення в Україні помісної автокефальної православної церкви? , % серед усіх опитаних 

 Травень 2018 р.* Серпень 2018 р. 

Підтримую  31,3 35,4 
Не підтримую 19,8 19,2 
Мене це не цікавить, мені байдуже 34,7 33,5 
Важко відповіти 14,2 11,9 

 
*За результатами загальнонаціонального опитування населення України, що  проводилося   соціологічною службою Центру Разумкова спільно з  
Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих 
територій Донецької та Луганської областей. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. 
 
 

Як Ви ставитеся до ідеї створення в Україні помісної автокефальної православної церкви?, залежно від конфесійно-церковної належності, % 

 Православні Вірні УПЦ 
Київського 
патріархату 

Вірні УПЦ 
(Московського 

патріархату) 

Ті, що 
вважають себе 

«просто 
православними» 

Греко-
католики 

Ті, що 
вважають 

себе «просто 
християнами»  

Ті, що не 
відносять 

себе до 
жодного з 

віросповідань 

Підтримую  40,9 60,9 26,8 23,2 39,6 12,2 4,2 
Не підтримую 20,7 10,7 41,9 20,9 18,8 13,3 11,3 
Мене це не 
цікавить, мені 
байдуже 

26,7 20,0 18,4 39,9 29,2 60,0 73,9 

Важко відповіти 11,8 8,3 12,9 16,0 12,5 14,4 10,6 
 

Як Ви ставитеся до ідеї створення в Україні помісної автокефальної православної церкви?, залежно від регіону, %  

 Захід Центр Південь Схід 
Підтримую 60,5 40,7 16,1 14,3 
Не підтримую 12,3 14,9 18,2 32,1 
Мене це не цікавить, мені байдуже 19,0 32,4 44,6 43,0 
Важко відповіти 8,2 12,0 21,1 10,7 

 


