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МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ:
СОЦІАЛЬНО;ЕКОНОМІЧНІ НАСТРОЇ ТА

ОЧІКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ*

Таблиця 1
Розподіл відповідей сільського населення віком від 18 і старше років

на запитання „Як Ви вважаєте, наступні один;два місяці для економіки країни
будуть добрими, поганими  чи якимись ще?”, %

(За даними моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 2
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Як Ви ставитесь до передачі у приватну власність (до приватизації)?”, %
 (За даними соцдослідження УІСД „Інноваційний потенціал українського

суспільства, вересень 2006 р.”)
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* Для підготовки матеріалів використані результати  моніторингу громадської думки, що про7
водиться спільно Українським інститутом соціальних досліджень та Центром „Соціальний
моніторинг”. Вибіркова сукупність кожного опитуваня становить не менше 2000 респон7
дентів,  репрезентативна за основними соціально7демографічними ознаками по відношен7
ню до дорослого населення України. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках
і співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 не перевищують 2,2%. Метод отримання
інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента „віч7на7віч”.
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Таблиця 3
Розподіл відповідей сільського населення на запитання
„Яким чином, на Вашу думку, держава має брати участь

в управлінні економікою?”, %
 (За даними соцдослідження УІСД „Інноваційний потенціал українського

суспільства, вересень 2006 р.”)

Таблиця 4
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Економічні реформи зараз потрібно продовжувати чи їх варто припинити?”, %
 (За даними соцдослідження УІСД „Інноваційний потенціал українського

суспільства, вересень 2006 р.”)

Таблиця 5
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Як Ви оцінюєте перспективи розвитку підприємництва в Україні?”, %
 (За даними соцдослідження УІСД „Інноваційний потенціал українського

суспільства, вересень 2006 р.”)
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Таблиця 6
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Якби у Вас був значний капітал, куди б Ви його інвестували (вклали)?”, %
 (За даними соцдослідження УІСД „Інноваційний потенціал українського

суспільства, вересень 2006 р.”)

Таблиця 7
Розподіл відповідей сільського населення віком від 18 і старше років на запитання

„Яке значення для Вашої сім’ї має сільськогосподарська продукція, яку Ви
отримуєте з особистого підсобного господарства чи дачної ділянки?, %

 (За даними  моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 8
Розподіл відповідей сільського населення віком від 18 і старше років на запитання
„Якщо Ви продаєте частину продукції, то яку саме продукцію і в якій кількості”

 (За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)
(у % від вирощеної)
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Таблиця 9
Розподіл відповідей сільського населення віком від 18 і старше років

на запитання „Чи маєте складність в реалізації продукції?”, %
(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 10
Розподіл відповідей сільського населення віком від 18 і старше років

на запитання „Якщо маєте складність в реалізації продукції,
то вкажіть, в чому вона полягає?”, %

 (За даними  моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 11
Оцінка сільським населенням регулярність транспортного зв’язку їхнього села

з райцентром, облцентром та іншими населеними пунктами району, %
(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)
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Таблиця 12
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Чи відповідає виконувана Вами робота отриманій в навчальному закладі
професії?”, % (За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 13
Розподіл відповідей сільського населення віком від 18 і старше років

на запитання „Якщо Вам не подобається робота, то чому?”, %
 (За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 14
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Що, на Ваш погляд, могло б вплинути на покращення життєвого
рівня мешканців Вашого села?”, %

 (За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)
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Таблиця 15
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Що найбільше ускладнило Ваше/Вашої сім’ї повсякденне життя
за останні 2–3 роки?”, %

 (За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 16
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Як би Ви оцінили зміни матеріального стану Вашої сім’ї
за останні 2–3 роки?”, %

 (За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 17
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Як Ви взагалі на сьогодні оцінюєте матеріальне становище своєї сім’ї?”, %
(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)
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Таблиця 18
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Як Ви оцінюєте своє матеріальне становище порівняно
з іншими мешканцями Вашого села?”, %

(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 19
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Як би Ви оцінили своє становище порівняно з іншими мешканцями
Вашого населеного пункту?”, %

(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 20
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Як змінилося життя Вашої родини в поточному місяці (за останні 30 днів)
порівняно із попереднім місяцем?”, %

(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 21
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Оцініть, будь ласка, як зміниться життя Вашої родини (Ваше особисто)
через півроку?”, %

(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)
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Таблиця 22
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„З яким з даних тверджень Ви погоджуєтеся найбільшою мірою?”, %
(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 23
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Як Ви вважаєте (очікуєте), протягом наступних одного;двох місяців доходи
Вашої родини будуть зростати швидше, ніж ціни; приблизно тими ж темпами,

що і ціни; або повільніше, ніж ціни?”, %
(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 24
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Що більшою мірою виступає джерелом Ваших доходів?”, %
(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)
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Таблиця 25
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Якщо Ви не задоволені своїм матеріальним становищем, то що, на Вашу думку,
необхідно зробити, щоб поліпшити його?”, %

(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 26
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Якою, на Вашу думку, має бути в Україні форма власності на землю
сільськогосподарського призначення?”, %

(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)
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Таблиця 27
Розподіл відповідей сільського населення на запитання
„Чи задовольняє Вас стан роботи в Вашому селі?”, %

(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 28
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„На що Ви в більшій мірі покладаєтесь у своєму житті?”
(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ), %
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Таблиця 29
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Скажіть, будь;ласка, наскільки важливими особисто для Вас є:”, %
(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)
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Таблиця 30
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Що з наведених нижче проблем в українському суспільстві непокоїть Вас
сьогодні понад усе?”, %

(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)
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Таблиця 31
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Які з перелічених якостей, на Вашу думку, слід у першу чергу виховувати
у дітей в сім’ї?”, %

(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)
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Таблиця 32
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Якщо б у Вас була можливість, чи переїхали б Ви до міста?”, %
(За даними   моніторингу УІСД/ЦСМ)

Таблиця 33
Розподіл відповідей сільського населення на запитання

„Якою мірою дотримувалися у сім’ї Ваших батьків національних звичаїв,
традицій?”, %

(За даними моніторингу УІСД/ЦСМ)
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