
ОЦІНКА ГРОМАДЯНАМИ СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ В м. ЧЕРНІВЦІ (липень 2015 р.) 
Прес-реліз соціологічної лабораторії ЧНУ імені Юрія Федьковича та 

Центру соціологічних досліджень ЧНУ імені Юрія Федьковича 

 

З метою оцінки населенням діяльності влади, партій, депутатів та 

соціальних інститутів соціологічна лабораторія та Центр соціологічних 

досліджень Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича 

провели соціологічне опитування населення м. Чернівці. 

Опитування проводилось у рамках соціологічної практики яка проводилась 

під керівництвом кандидата соціологічних наук, асистента кафедри 

соціології Пержуна В.В. з 7 по 17 липня 2015 року. Опитування здійснювали 

студенти третього курсу спеціальності «Соціологія», результати досліджень 

оброблялись та описувались асистентами кафедри соціології Якимчуком О.В. 

і Ткачуком Ю.С. та лаборантом соціологічної лабораторії Бочулинським С.С. 

Було опитано 490 респондентів віком від 18 років за вибіркою, що 

репрезентує доросле населення міста за основними соціально-

демографічними показниками.  

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із 

квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка 

вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. 
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міста за низькими показниками оцінює соціально
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Віктор Король, Марія 

половина респондентів не 

нює соціально-економічне 

громадян 32,4% вказали про 

економічного становища в 

зазначили про низький рівень і 

 

свідчать як про не високу 

ради, місцевих органів 

інститутів.  


