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varvara.podnos@sapiens.com.ua 

 

Прес-реліз 

61% українців підтримують впровадження гендерних квот для 

збільшення представництва жінок у Верховній Раді 

За даними Омнібусу Info Sapiens у лютому 2019 61% українців старше 16 років 

підтримали б впровадження гендерних квот для збільшення представництва жінок 

у Верховній Раді, а 22% висловилися проти.  

Жінки підтримують гендерні квоти більше, ніж чоловіки – 67% проти 52%. Також найвища підтримка 

гендерних квот спостерігається на Заході та Півночі. Респонденти 16-19 років  рідше підтримують 

гендерні квоти, ніж інші вікові групи – серед них найбільший відсоток відповідей «важко сказати».  

Оцінки зміни законодавства про зґвалтування, що набули чинності у січні 2019 року, розділились: 

31% підтримують те, що секс без згоди повинен вважатися зґвалтуванням, 36% - не підтримують, а 

32% - не можуть їх оцінити. Знову ж таки жінки частіше підтримують зміни законодавства про 

зґвалтування, ніж чоловіки – 34% проти 29%. Найвища підтримка цієї зміни на Заході та Києві. Також 

підтримка цієї зміни знижується з віком.  

Водночас 60% виступають за заборону сексу з особою молодшою 16 років, що була прописана в 

поправці до Кримінального кодексу в березні  2018 року, а 15% не підтримують цієї зміни. За цю 

поправку виступають 64% жінок та 56% чоловіків. Найчастіше цю зміну підтримують мешканці 

Заходу. Серед вікових груп найрідше цю поправку підтримують опитані віком 16-19 років та старше 

60 років, але не за рахунок вищої непідтримки, а за рахунок вищої частки відповідей «важко 

сказати».    

За всіма трьома запитаннями суттєвих відмінностей за освітою не виявлено. 

«Тішить, що 61% населення підтримує гендерні квоти, хоча фокус-групи свідчать про те, що суттєва 

частка населення погоджується з важливістю цього питання тільки після наведення статистичних 

даних, що ми і зробили в формулюванні запитання – коментує Інна Волосевич, заступниця директора 

Info Sapiens. – Тому дуже корисно проводити роз’яснювальну роботу щодо того, чому до 8 березня нам 

потрібні «квоти замість квітів».  

Ставлення до зміни законодавства про зґвалтування амбівалентне, ймовірно, через велику кількість 

кпинів у медіа щодо «розписки про секс»: 31% підтримує те, що секс без згоди повинен вважатися 

зґвалтуванням, а 36% - не підтримує. Прикро, що третина суспільства не підтримує захист прав жертв 

зґвалтування і що це стало популярною тему для жартів. Роз’яснення, які давали щодо цього закону 

юристи та громадські діячі, не дійшли щонайменше до 32% населення, які не змогли оцінити, чи 
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підтримують, чи не підтримують цю поправку до законодавства. Водночас 60% підтримують заборону 

на секс з особою молодше 16 років, встановлену цією поправкою до Кримінального кодексу» 

Як зазначає Тамара Марценюк, к. соц.н., доцентка кафедри соціології Києво-Могилянської академії, 

консультантка Info Sapiens та авторка статті "Міжнародний досвід запровадження гендерних квот та 

українські реалії": «Результати цього опитування громадської думки уже вкотре свідчать, що в 

пересічних українців набагато позитивніше ставлення до запровадження гендерних квот, ніж у 

представників української політики, особливо, депутатів Верховної Ради України та лідерів політичних 

партій.  Причому, жінки, як завжди прихильніше, ніж чоловіки, ставляться до ідеї запровадження 

гендерних квот, адже більшою мірою усвідомлюють гендерні стереотипи і розуміють перешкоди, 

пов'язані із явищем "скляної стелі" загалом і в політиці зокрема.»   

 
Стаття "Міжнародний досвід запровадження гендерних квот та українські реалії" доступна за 

посиланням  

https://genderindetail.org.ua/season-topic/polityka/mizhnarodniy-dosvid-zaprovadzhennya-gendernih-kvot-

ta-ukrainski-realii-134924.html  
 

Таблиці  

Розподіл за статтю 

На даний момент в Верховній Раді 12% жінок. Для того, щоб збільшити представництво жінок у 

Верховній Раді, деякі партії вводять квоти, щоб жінок було не менше 40% або не менше половини 

кандидатів (наприклад, щонайменше 2 жінки на кожні 5 чоловіків). Чи підтримуєте ви таку практику? 

  Чоловiча Жiноча Загалом 

Так 20% 32% 27% 

Скорiше так 32% 35% 34% 

Скорiше нi 16% 11% 14% 

Нi 10% 7% 8% 

Важко відповісти 22% 15% 18% 

 

Раніше зґвалтуванням вважався статевий акт, здійснений з погрозами або застосуванням сили. 

Зараз згідно нового закону потерпіла сторона повинна довести, що не давала згоду на секс. Як ви 

ставитесь до таких змін у законодавстві?   

  Чоловіки Жінки Загалом 

Повністю підтримую 12% 20% 16% 

Скоріше підтримую 17% 14% 15% 

Скоріше не підтримую 18% 18% 18% 

Повністю не підтримую 18% 17% 18% 

Важко відповісти 34% 31% 32% 
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Раніше закон забороняв секс з «особою, що не досягла статевої зрілості» без визначення критеріїв 

статевої зрілості, тоді як новий закон забороняє секс з особою молодше 16 років. Як ви ставитесь до 

таких змін у законодавстві? 

 

 

Розподіл за віком 

На даний момент в Верховній Раді 12% жінок. Для того, щоб збільшити представництво жінок у 

Верховній Раді, деякі партії вводять квоти, щоб жінок було не менше 40% або не менше половини 

кандидатів (наприклад, щонайменше 2 жінки на кожні 5 чоловіків). Чи підтримуєте ви таку практику? 

  
16-19 
рокiв 

20-29 
рокiв 

30-39 
рокiв 

40-49 
рокiв 

50-59 
рокiв 

60 рокiв 
або 

старше 
Загалом 

Так 21% 24% 25% 26% 29% 29% 27% 

Скорiше так 31% 37% 34% 34% 34% 31% 34% 

Скорiше нi 16% 13% 14% 13% 13% 14% 14% 

Нi 9% 7% 8% 9% 7% 9% 8% 

Важко відповісти 23% 20% 19% 18% 16% 17% 18% 

 

Раніше зґвалтуванням вважався статевий акт, здійснений з погрозами або застосуванням сили. 

Зараз згідно нового закону потерпіла сторона повинна довести, що не давала згоду на секс. Як ви 

ставитесь до таких змін у законодавстві?  

  
16-19 
рокiв 

20-29 
рокiв 

30-39 
рокiв 

40-49 
рокiв 

50-59 
рокiв 

60 рокiв 
або 

старше 
Загалом 

Повністю підтримую 28% 17% 21% 17% 16% 10% 16% 

Скоріше підтримую 9% 19% 19% 15% 14% 12% 15% 

Скоріше не підтримую 12% 26% 19% 19% 17% 14% 18% 

Повністю не підтримую 13% 21% 14% 21% 19% 17% 18% 

Важко відповісти 38% 17% 26% 29% 35% 47% 32% 

 

 

  Чоловіки Жінки Загалом 

Повністю підтримую 24% 36% 30% 

Скоріше підтримую 32% 28% 30% 

Скоріше не підтримую 8% 9% 9% 

Повністю не підтримую 7% 5% 6% 

Важко відповісти 29% 23% 26% 
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Раніше закон забороняв секс з «особою, що не досягла статевої зрілості» без визначення критеріїв 

статевої зрілості, тоді як новий закон забороняє секс з особою молодше 16 років. Як ви ставитесь до 

таких змін у законодавстві? 

  
16-19 
рокiв 

20-29 
рокiв 

30-39 
рокiв 

40-49 
рокiв 

50-59 
рокiв 

60 рокiв 
або 

старше 
Загалом 

Повністю підтримую 38% 32% 28% 31% 32% 28% 30% 

Скоріше підтримую 14% 36% 34% 34% 26% 27% 30% 

Скоріше не підтримую 11% 10% 8% 7% 13% 5% 9% 

Повністю не підтримую 4% 6% 8% 7% 4% 4% 6% 

Важко відповісти 34% 16% 22% 21% 25% 37% 26% 

N 50 165 189 164 178 254 1000 

 

Розподіл за регіоном 

На даний момент в Верховній Раді 12% жінок. Для того, щоб збільшити представництво жінок в 

Верховній Раді, деякі партії вводять квоти, щоб жінок було не менше 40% або не менше половини 

кандидатів (наприклад, щонайменше 2 жінки на кожні 5 чоловіків). Чи підтримуєте ви таку практику? 

  Київ Пiвнiч Захiд Центр Пiвдень Схiд Загалом 

Так 25% 36% 39% 14% 29% 20% 27% 

Скорiше так 38% 33% 26% 36% 38% 36% 34% 

Скорiше нi 15% 7% 12% 22% 8% 13% 14% 

Нi 6% 6% 9% 10% 6% 9% 8% 

Важко відповісти 17% 17% 15% 18% 20% 22% 18% 

 

Раніше зґвалтуванням вважався статевий акт, здійснений з погрозами або застосуванням сили. 

Зараз згідно нового закону потерпіла сторона повинна довести, що не давала згоду на секс. Як ви 

ставитесь до таких змін у законодавстві? 

  Київ Пiвнiч Захiд Центр Пiвдень Схiд Загалом 

Повністю підтримую 12% 10% 38% 11% 10% 6% 16% 

Скоріше підтримую 36% 15% 18% 11% 11% 11% 15% 

Скоріше не підтримую 18% 9% 19% 21% 23% 15% 18% 

Повністю не підтримую 4% 35% 5% 25% 11% 25% 18% 

Важко відповісти 31% 30% 21% 32% 44% 43% 32% 

 

 

 

https://www.sapiens.com.ua/
https://www.facebook.com/InfoSapiensLLC/


Info Sapiens  
(Інфо Сапієнс) 

б-р Лесі Українки, 34, 2 під’їзд, 6 поверх  
Київ, 01133, Україна   
Тел.: + 38 (044) 299 74 31  
https://www.sapiens.com.ua/ 
https://www.facebook.com/InfoSapiensLLC/  

      

                                                                                                                        

5 

 

Раніше закон забороняв секс з «особою, що не досягла статевої зрілості» без визначення критеріїв 

статевої зрілості, тоді як новий закон забороняє секс з особою молодше 16 років. Як ви ставитесь до 

таких змін у законодавстві? 

  Київ Пiвнiч Захiд Центр Пiвдень Схiд Загалом 

Повністю підтримую 18% 42% 47% 13% 23% 38% 30% 

Скоріше підтримую 46% 23% 29% 39% 23% 18% 30% 

Скоріше не підтримую 14% 3% 3% 13% 16% 3% 9% 

Повністю не підтримую 3% 4% 3% 6% 7% 9% 6% 

Важко відповісти 19% 28% 18% 28% 31% 31% 26% 

 

Інформація про дослідження  

Під час Омнібусу дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років. Вибірка репрезентативна за 
статтю та віком, враховує міське та сільське населення й розмір  населеного пункту. З дослідження 
вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилися 
тільки на територіях, що контролюються Україною.  Статистичне відхилення не перевищує 3,2%. 
Польовий етап даної хвилі Омнібусу проводився 1-14 лютого 2019 року.  

  

Про Info Sapiens 

Дослідницька агенція Info Sapiens спеціалізується на проведенні досліджень громадської думки, 
поведінкових замірах та аналізі даних з вторинних джерел. Компанія дотримується всіх 
дослідницьких стандартів ESOMAR.  

Більше інформації про компанію та її діяльність можна знайти на сайті або сторінці у facebook. 
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