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Прес-реліз
Більшість українців підтримують Закон про мову, не підтримує
кожен четвертий
16 липня 2019 року набуває чинності Закон України «Про забезпечення функціонування
української мови як державної». За результатами щомісячного опитування Omnibus Info
Sapiens, переважна більшість населення України (83%) добре обізнані або дещо знають про
цей Закон, і з них 59% загалом підтримує його ухвалення, тоді як проти 27%.
83% населення загалом поінформовані про Закон, зокрема, 26% зазначили, що добре
поінформовані, а 57% - дещо чули про цей закон. Значуще більше поінформованих серед
жителів західного макрорегіону (89%) та серед осіб із середньою спеціальною і вищою
освітою (91% та 90%, відповідно). На Сході частка поінформованих також порівняно
висока – 75%, однак це найнижчий показник серед усіх макрорегіонів.

Рис 1. Рівень поінформованості про Закон «Про забезпечення функціонування української
мови як державної»
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Серед поінформованих українців 59% повністю або скоріше підтримують Закон, і підтримка
є значуще вищою серед жителів західного і північного макрорегіонів та м. Київ.

Рис 2. Рівень підтримки Закону «Про забезпечення функціонування української мови як
державної» серед респондентів, поінформованих про Закон
Детальніший погляд на підтримку різних аспектів Закону демонструє, що окремі
положення отримали вищий рівень підтримки, ніж Закон в цілому, а саме:
 86% українців підтримують вільне використання мови національних меншин в
приватному спілкуванні, культурному житті, релігійних обрядах;
 76% - те, що володiти державною мовою та застосовувати її пiд час виконання
службових обов’язкiв зобов’язанi державнi та комунальнi службовцi, педагогiчнi та
медичнi працiвники та iншi працiвники державних та комунальних закладiв;
 61% - те, що на усiх громадян України покладається обов’язок володiти українською
мовою.
Дещо більш суперечливим є ставлення до таких аспектів, як гарантія права навчатися
мовою нацiональних меншин лише на рiвнi дошкiльної та початкової освiти i у виглядi
окремих класiв (48% повністю або скоріше підтримують цей аспект, а 37% не підтримують)
та обов'язкова трансляція центральними телеканалами та радіостанціями 90% продукту
українською мовою з 7 до 22 години (46%, а 42% не підтримують).
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Рис 3. Рівень підтримки окремих аспектів Закону «Про забезпечення функціонування
української мови як державної»
Різниця також наявна в підтримці різних аспектів закону залежно від мови спілкування
опитаних. Загалом 46% українців вдома розмовляють українською, 30% - однаково часто
українською і російською, 24% - російською. Очікувано, переважна більшість населення, яке
найчастіше у повсякденному житті спілкується українською мовою, підтримує зазначені
аспекти закону (від 73% до 89% у цій підгрупі пітримують різні аспекти Закону). Однак і
населення, яке спілкується переважно російською мовою, виявляє порівняно високу
підтримку обов’язку державних і комунальних службовців, педагогічних і медичних
працівників володіти державною мовою (підтримує 52% у цій підгрупі), а третина (35%)
підтримує обов’язок усіх громадян України володіти українською мовою. Серед тих, хто
спілкується і російською, і українською мовами, найвищу підтримку (80% у підгрупі) також
отримав обов’язок державних і комунальних службовців, педагогічних і медичних
працівників володіти державною мовою.
Отже, російськомовне населення згодне з тим, що всі працівники державних організацій
мають спілкуватися державною мовою, але не згодне з її обов’язковим вивченням всіма
громадянами та мовними квотами, – коментує Інна Волосевич, заступниця директора Info
Sapiens. – Втім, на мою суб’єктивну думку, контент радіостанцій покращився після
впровадження мовних квот і можна сподіватися на те, що з часом російськомовне
населення звикне до україномовного продукту і полюбить його.
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Рис 4. Рівень підтримки окремих аспектів Закону «Про забезпечення функціонування
української мови як державної» в розподілі за мовою спілкування

Інформація про дослідження
Вибірка Омнібусу складає 1000 осіб віком від 16 років. Вибірка репрезентативна населенню
даної вікової групи за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання.
З дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області
опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. Максимальна
теоретична похибка не перевищує 3,2%. Польовий етап даної хвилі Омнібусу проводився 318 червня 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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