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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Жінки, 
1129, 55%

Чоловіки; 
906; 45%

За статтю

МЕТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчення тенденцій стосовно зміни громадської думки в різних регіонах України щодо

ставлення до вступу України в НАТО, державної політики у сфері євроатлантичної

інтеграції України.

ЗАВДАННЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ

- ставлення широких верств населення до євроатлантичного курсу України, тенденція змін у

ставленні порівняно з даними попереднього кількісного дослідження, проведеного у червні

2019 року на замовлення Держкомтелерадіо;

- мотивація підтримки курсу України на вступ до НАТО (емоційна / раціональна);

- рівень поінформованості населення щодо державної політики у сфері євроатлантичної

інтеграції України, сутності Альянсу, його задач та особливостей, а також переваг для країн,

які стають членами НАТО.

СТРОКИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ
Листопад-грудень 2019 р.

ГЕОГРАФІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Вся Україна (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя

та тимчасово неконтрольованої території України), а саме: Західний регіон, Північний регіон,

Центральний регіон, Південний регіон та Східний регіон, окремо – звільнені території Луганської

та Донецької областей

МЕТОД 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Анкетне опитування в формі особистісного інтерв’ю методом «F2F» з викоритсанням електроних

носіїв (планшет)

МОВА 

ДОСЛІДЖЕННЯ
Українська

ЦІЛЬОВА 

АУДИТОРІЯ
Мешканці України віком від 18 років

ОБРОБКА ДАНИХ IBM SPSS Statistics 21, Microsoft Office Excel

ВИБІРКА 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Безповторна, багатоступенева, районована, квотна статево-вікова.

Загальна кількість респондентів – 2035 осіб.

Теоретична похибка вибірки (з імовірністю 0.95) не перевищує 2,2% без урахування ваги

показників.



3 ПРІОРИТЕТНИЙ ВАРІАНТ ГАРАНТУВАННЯ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

50,3% українців 

вважають членство 

в НАТО основною 

гарантією 

національної безпеки 

України



4 ПОЗИЦІЯ ЩОДО ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО

55% українців 

підтримують вступ 

України до НАТО

ЗАХІД ПІВНІЧ ЦЕНТР ПІВДЕНЬ СХІД ДОНБАС



5 МОТИВАЦІЯ ПІДТРИМКИ / НЕПІДТРИМКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО НАТО

Найбільш вагомими 

причинами 

підтримки вступу 

України до НАТО для 

населення є 

отримання гарантій 

безпеки, зміцнення 

армії, інтеграція в 

ЄС



6 АРГУМЕНТИ «ЗА» ТА «ПРОТИ» ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО НАТО

Серед тверджень, 

які аргументують 

необхідність 

зближення з НАТО, 

населення України 

погоджується з тим, 

що членство в 

Альянсі сприятиме 

модернізації 

збройних сил та 

зміцнить безпеку 

держави

В контексті 

аргументів «ПРОТИ» 

вступу України до 

НАТО населення в 

першу чергу хвилює 

безпекова складова 

інтеграції
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ВПЛИВ ПРИЄДНАННЯ / ЗБЛИЖЕННЯ З НАТО НА УКРАЇНУ 

І УКРАЇНИ НА РОЗВИТОК АЛЬЯНСУ

Стосовно 

перспективної 

цінності України для 

НАТО українські 

громадяни  в першу 

чергу згадують про 

той факт, що наша 

держава має багатий 

досвід протидії 

гібридній війні, який 

може стати в нагоді 

Альянсу

Українці вважають, 

що в позитивному 

сенсі вступ України 

до НАТО 

позначатиметься на 

відносинах з ЄС; 

обороноздатності; 

міжнародній безпеці; 

міжнародному 

авторитеті 

України; ВПК 
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ДУМКА УКРАЇНЦІВ ПРО НАТО

У сприйнятті 

українців НАТО в 

першу чергу є 

оборонним союзом 

ЗАХІД ПІВНІЧ ЦЕНТР ПІВДЕНЬ СХІД ДОНБАС
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РІВЕНЬ ПОІНФОРМОВАНОСТІ ПРО НАТО

травень 

2019 р.

листопад 

2019 р. 

Порівняння даних з 

травневим дослідженням 

показує позитивну динаміку: 

кількість обізнаних щодо 

НАТО людей збільшилась за 

півроку на 6,5%, а частково 

обізнаних – зменшилась на 

8,7 %.
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ПРІОРИТЕТНІ ПИТАННЯ З ІНФОРМУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

ЩОДО ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Говорячи про інформаційні 

запити щодо НАТО, які 

цікавлять українців, 

відзначимо, що найбільший 

інтерес викликає 

інформація про позитивні 

та негативні наслідки від 

процесу інтеграції та 

вступу до Альянсу для 

України 


