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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ З ПРОБЛЕМ

КОРУПЦІЇ, ПРОВЕДЕНОГО У ЛИСТОПАДІ-ГРУДНІ 2003 РОКУ

Пропонуємо вашій увазі матеріали по результатам проведеного у листопаді-грудні
2003  р.  ХРВ  АМС  „Атлантична  Рада  України”  соціологічного  дослідження  проблем
подолання  корупції  і  ствердження  принципів  прозорості  суспільства.  Соціологічне
дослідження,  проведене  у  листопаді-грудні  2003  року,  результати  якого  ми  вам
пропонуємо, є  продовженням дослідження,  проведеного у квітні-травні  2003 р.  Обидва
дослідження  проведені  за  єдиною  методикою,  що  дає  можливість  порівняти  отримані
результати  і  побачити  динаміку  соціальних  процесів,  що  відбуваються.  Дослідження
проведене  за  сприяння  Коаліції  громадських  організацій  „Партнерство  за  прозоре
суспільство”,  ректора  Херсонського  державного  технічного  університету  професора
Ю.М.Бардачова,  кафедри  філософії  і  соціології  Херсонського  державного  технічного
університету,  Херсонської  обласної  організації  Комітету  виборців  України  (Голова
Правління - Д.В.Білий).



ПРОХАННЯ  ДО  ПРАЦІВНИКІВ  ЗМІ  ПІД  ЧАС ПУБЛІКАЦІЇ  ДАНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ДОТРИМУВАТИСЯ НАСТУПНИХ УМОВ:

      під  час публікації  матеріалів  повинні зберігатися:  опис  основних  параметрів
дослідження;  всі  кількісні  дані;  точні  формулювання  запитань і  варіантів
відповідей; кількість можливих варіантів відповідей;

      ні  в  якій  мірі  не  можна  "скорочувати"  або  "заокруглювати",  або  проводити
маніпуляції  іншого роду  з  кількісними  даними  досліджень,  що  приводяться
Центром;  при необхідності  доповнити  або  пояснити дані,  що  публікуються,
потрібно  звертатися до  керівництва  Херсонського  регіонального  відділення
Асоціації  міжнародного  співробітництва  „Атлантична  Рада  України”,  наукового
керівника дослідження;

      при публікації  розгорнутих  коментарів  співробітників  ЗМІ  слід  обов'язково
зазначати, що вони належать їм, а не співробітникам Центру.
При  публікації  результатів  досліджень  обов’язковими  є  посилання  на
організацію-виконавця  -  Херсонське  регіональне  відділення  Асоціації
міжнародного співробітництва „Атлантична Рада України” (скорочено – ХРВ
АМС  „Атлантична  Рада  України”,  підтримку  Коаліції  „Партнерство  за
прозоре  суспільство”  та  наукового  керівника  дослідження  –  Володимира
Коробова)

 
 

Матеріал № 1

Відповіді  на  питання:  „Наскільки,  на  вашу  думку,  поширена  корупція  в  нашому
місті?” 
 (в %  до числа тих, хто відповів)
 Україна, березень

2003 р., (n = 
1200)

Херсон, березень 2003 р., за 
результатами всеукраїнського 
опитування

Херсон, 
квітень 
2003 р., 
(n = 678)

Херсон, 
грудень 
2003 р. 
(n=631)

дуже поширена 38,0 46,0 50,59 58,64
дещо поширена 37,0 46,0 24,63 27,71
не дуже поширена 11,0 1,0 8,85 5,55
зовсім не поширена 2,0 0,0 2,51 1,43
утруднююсь 
відповісти

12,0 7,0 13,42 12,68

 
КОМЕНТАР:
Головний  висновок:  поширеність  корупції  в  м.  Херсоні  за  уявленнями  херсонців

протягом квітня-грудня 2003 року не  тільки не зменшилася,  але  навпаки –  збільшилася.
Вважають корупцію „дуже поширеною” 58,64% опитаних, що на 8,05% більше, ніж у квітні 2003
року. Вважають корупцію „дещо поширеною” 27,71% опитаних, що на 3,08% більше, ніж у квітні
2003  р.  Порівняльна  таблиця  з  наведеними  даними  опитувань  (див.  вище)  добре  ілюструє
негативну динаміку громадських уявлень про поширеність корупції у Херсоні.

В чому причина такої негативної динаміки громадських настроїв і уявлень?
1.  Головне  в  тому, що  соціально-економічні,  політичні  і  соціокультурні  обставини,  які

впливають на відтворення корупційних відносин і тіньових практик протягом року не тільки не
змінилися на краще, але й навпаки – загострилися. Подальше поширення мають тіньові практики в
економіці,  збереглося  зрощування  правоохоронних  органів  і  кримінальних  кіл,  продовжується
моральний занепад населення і еліти, не подолані кризові явища в економіці, тощо.

2. Особливий вплив на громадські настрої  має криза правоохоронних органів і правової
системи  в  цілому. Органам  влади  і  правопорядку  не  вдалося  в  2003  році  подолати  корупцію,
отримати радикальну перемогу над економічним криміналом, вичистити від корупційного бруду
апарати  органів  влади,  правоохоронних  органів.  Протягом  року,  особливо  –  восени



спостерігаються значні кадрові зміни в правоохоронній системі, що з одного боку свідчить про
нестабільність системи, з іншого – про невдоволеність вищого керівництва станом речей, а також –
відволікає увагу і сили правоохоронців від реальних проблем суспільства на суто корпоративні.

3. Безперечно, засоби масової інформації міста стали більше уваги приділяти боротьбі із
корупцією,  частіше  друкувати  протягом  2003  року  антикорупційні  матеріали.  Особливо  це
стосується  таких  популярних  в  Херсоні  газет, як  газети „В гору”,  „Гривна”,  „Вік”.  З”явилися
справжні борці із корупцією серед місцевих журналістів, які навіть випереджають правоохоронні
органи у боротьбі із корупційними явищами, не зважаючи на їх опір та на кримінальні загрози для
власної безпеки. Прикладом такої діяльності стала творчість новокаховського журналіста Максима
Біроваша  в  2003  році.  Громадськість  отримує  більше  інформації  про  поширеність  корупції  в
Херсоні, що безперечно впливає на громадські оцінки і громадську думку.

4. Зросла активність громадських організацій, які вивчають корупційні явища і поширюють
відповідну  інформацію.  Громадськість  протягом  2003  року  більше  дізналася  про  діяльність
Коаліції громадських організацій „Партнерство за прозоре суспільство”. НДО – члени Коаліції –
проводять опитування громадської думки, організують просвітницькі заходи, роботу громадських
приймалень,  тощо.  Все  це впливає  на більш критичний настрій  громадськості  щодо корупції  і
позитивного значення боротьби із корупцією.

5.  Треба  брати  до  уваги  і  сезонні  коливання  громадських  настроїв:  взимку вони  більш
негативні, ніж навесні. Хоча, за нашими оцінками, сезонні коливання настроїв можуть впливати на
3-4% оцінок і в цілому не пояснюють негативну динаміку громадських настроїв.

За  результатами  опитування  громадської  думки  населення  м.  Херсона,  проведеного  за
телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”

 

Матеріал № 2
 

Відповіді на питання: „Як часто ви стикалися у своєму житті з проявами корупції?” 
 (в %  до числа тих, хто відповів)
 
 Херсон, квітень 2003 р., (n = 678) Херсон, грудень 2003 р. (n=631)
багато разів 23,60 29,95
кілька разів у житті 33,78 23,77
1-2 рази в житті 12,09 10,78
ніколи не стикався 20,35 26,62
утруднююсь відповісти 10,18 8,87
 

 
КОМЕНТАР:
 
Звертає  увагу  тенденція  до  поляризації  оцінок  херсонців  в  грудні,  порівняно  із

квітнем. На 6% збільшилася частка тих респондентів, які багато разів стикалися протягом
свого життя з проявами корупції  і  на 6% також збільшилася  частка тих, хто ніколи не
стикався з проявами корупції. 

Поляризація відповідей свідчить тільки про загострення громадського сприймання
проблеми,  яке  пояснюється  об”єктивними  і  суб”єктивними  причинами  (кризовими
явищами в  суспільстві, сезонним погіршенням якості життя і коливаннями громадських
настроїв).

Щодо  тих,  хто  стикався  з  проявами  корупції,  в  коментарях  до  попереднього
матеріалу вже давалися пояснення цій негативній тенденції.  Щодо збільшення частки тих,
хто ніколи не стикався з корупцією, необхідні деякі додаткові пояснення.

Звертаємо увагу на зменшення частки тих, хто утруднився відповісти ( - 1,31%) і
також тих, хто відповів, що стикався з проявами корупції 1-2 рази в житті (- 3,1%). Саме за
рахунок цих груп збільшилася частка тих, хто вказав на відсутність особистого досвіду
стикання з проявами корупції. 



Загалом  дані  опитування  дають  можливість  зробити  висновок,  що  корупційні
відносини стали рисою, притаманною стилю, способу життя значної частини населення.
Кожен третій херсонець має негативний досвід стикання з корупцією.

За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного
за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”

 

Матеріал № 3

Відповіді  на  питання:  „В  яких  установах  вам  доводилося  стикатися  з  проявами
корупції?” 
(% до числа тих, хто відповів )
 Херсон, квітень 2003 р.,

  (n = 678)
Херсон, грудень 2003 р. 
(n=631)

в медичних установах 23,04 28,37
у вищих навчальних закладах 17,43 16,64
у місцевих органах влади 14,48 12,04
в державтоінспекції 11,23 11,57
в міліції 8,71 9,51
на державних підприємствах 7,83 9,03
у школах 7,68 8,87
в суді 5,61 6,34
на митниці 2,95 2,38
інше 8,12 5,86
ніколи не стикався 14,62 21,87
утруднююсь відповісти 9,16 7,45

 
Найбільш  корумповані  установи  Херсонщини  у  порівнянні  за  даними

квітневого і грудневого 2003 року опитувань:
 

За даними квітневого 2003 року 
опитування

За даними грудневого 2003 року опитування

Рейтинг Установа % опитаних Рейтинг Установа % опитаних
1 в медичних 

установах
23,04 1 в медичних установах 28,37

2 у вищих навчальних 
закладах

17,43 2 у вищих навчальних 
закладах

16,64

3 у місцевих органах 
влади

14,48 3 у місцевих органах 
влади

12,04

4 в державтоінспекції 11,23 4 в державтоінспекції 11,57
5 в міліції 8,71 5 в міліції 9,51

 
КОМЕНТАР:
Особливістю  грудневого  опитування  про  поширеність  корупційних  відносин  на

соціальних  ринках:  в  сфері  освіти,  медицини,  науки,  культури,  тощо  показують,  що
протягом квітня-грудня дещо понизився рівень корупційних відносин і тіньових практик в
вищих  навчальних  закладах  (-0,79%)  і  суттєво  збільшився  рівень  таких  відносин  в
медичних  установах  (+5,33%).  Тіньові  практики  в  сфері  охорони  здоров”я  херсонці
вважають самими поширеними, а медичні установи – найбільш корумпованими.

 Найпоширеніший різновид корупції в Херсоні – це побутова, або низова корупція,
в яку залучені великі групи громадян у процесі вирішення своїх повсякденних проблем,



яка  виникає  на  основі  побутових  потреб  людей  (здоров’я,  безпека,  освіта,  та  ін.).
Недосконалі державні інституції замість реального вдоволення потреб людей породжують
корупційні ринки послуг. Корупція у вищих сферах політики і економіки можливо, більш
жахлива  і  небезпечна,  та  вона  прихована  від  пересічного  громадянина,  корупція  ж
побутова, низова – ось вона, - дана громадянам у їх відчуттях і сприйманні. Саме тому
вона  і  більш зрозуміла  і  посідає  перше  місце  в  уявленнях  респондентів.  Саме  низова
побутова повсякденна корупція небезпечна своїм деморалізуючим ефектом.

За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного
за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”

 

Матеріал № 4
 
Відповіді на питання: „Чи доводилося вам стикатися із необхідністю різних додаткових
матеріальних  витрат  для  підвищення  якості  освіти  ваших  дітей  (репетиторство,
факультативні курси, перевід дітей у платну школу, тощо)?” 
(% до числа тих, хто відповів)

 
 Херсон, квітень 

2003 р.,  (n = 678)
Херсон, грудень 
2003 р. (n=631)

у нас немає дітей, які навчаються у школі 23,75 26,59
не доводилося стикатися із такою ситуацією 25,37 26,11
така ситуація була і ми вимушені були зробити 
додаткові витрати

25,96 30,57

така необхідність була, але необхідних коштів у 
нас бракувало

7,96 7,48

інше 8,26 3,66
утруднююсь відповісти 8,70 5,57
 

КОМЕНТАР:
 
Більше 30% опитаних стикаються із необхідністю різних додаткових матеріальних

витрат для підвищення якості освіти дітей (репетиторство, факультативні курси, перевід
дітей  у  платну  школу).  Цей  покажчик  на  4,61%  більше  відповідного  у  квітневому
опитуванні. 

Окрім  цього,  батьки  вимушені  постійно  давати  своїм  дітям-школярам  гроші  на
придбання  книжок,  ремонт  класів,  оплату  праці  охоронників  школи,  прибиральниць,
внески у фонд школи, проведення різноманітних заходів, свят, поздоровлення вчителів та
ін.  Як  правило,  ці  грошові  виплати  мають  неконтрольований  характер  і  сприяють
ствердженню тіньових, непрозорих відносин між сім’єю і школою.

Сам  факт  того,  що  батьки  допомагають  школі  матеріально  є  однозначно
позитивним. Проте є підстави вважати подібну допомогу нецивілізованою, незаконною і
тіньовою.  Органам  управління  закладами  освіти  все  ще  не  вдалося  скоротити  поле
тіньових практик у школах і запровадити систему цивілізованого благодійництва в своїй
галузі.

Зрозуміло,  що в кризовий період,  коли держава не має фінансових можливостей
виконувати  свої  обов”язки  щодо  утримання  системи  середньої  освіти,  матеріальна
допомога  громади  конче  необхідна.  Проте,  вона  має  бути  цивілізованою  за  формою
благодійністю. Відомості про благодійницькі внески батьків мають бути широко відомими,
витрати  благодійницьких  внесків  –  прозорими,  а  ведення  благодійницької  діяльності  в
школі  –  законним  і  відкритим.  Необхідно  звузити  сферу  тіньових  практик  у  школах,
створити механізми законної, цивілізованої благодійності.
 



За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного
за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 

Матеріал № 5
 

Відповіді  на  питання:  „Якщо хтось  із  ваших  дітей  чи ви самі  за  останні  10  років
поступали у вищий учбовий заклад, чи доводилося вам якимось чином полегшити
вирішення цієї проблеми?” (% до числа тих, хто відповів) (Сума відповідей може бути
більшою за 100%, тому що респондентам  дозволялося обирати кілька відповідей ).

 
 Херсон, квітень 

2003 р.,  (n = 678)
Херсон, грудень 2003
р. (n=631)

поступали самі по собі, без ніякої допомоги 21,24 20,93
зверталися до репетиторів чи на платні курси 
підготовки

18,58 14,22

давали винагороду викладачам, працівникам вузу
для полегшення складання іспитів

16,37 14,54

надавали матеріальну допомогу вузу або його 
підрозділам, фондам для того, щоб полегшити 
дитині вступ до вузу

- 3,83

Зверталися з проханнями до знайомих, щоб 
полегшити вступ до вузу

- 4,79

була ідея поступити у вуз, але довелося 
відмовитись через брак необхідних коштів

5,90 1,28

за останні 10 років в сім’ї у вуз ніхто не поступав 20,06 33,23
інше 8,85 5,59
утруднююсь відповісти 11,50 5,27
 

КОМЕНТАР:
 
Поширена корупційна ситуація – це надання винагороди викладачам, або працівникам вузу

для полегшення складання вступних іспитів.  Більше ніж 14% опитаних у грудні відповіли,  що
вони  давали  таку  винагороду,  хабар,  для  того,  щоб  гарантувати  вступ  дитини  до  вузу.
Спостерігається невелике (-1,83%), статистично не значуще зниження цього покажчика, порівняно
з квітневим опитуванням. Якщо перерахувати відсоток лише від тих, у кого в сім’ї хтось поступав
у вуз за останні 10 років, то виходить, що хабара давали вже 21,8%, кожний четвертий! (Схожі
проблеми існують  і  в  інших країнах Східної  Європи – в  2000 році  в  Румунії  взятку заплатив
кожний четвертий абітурієнт, а в Словаччині – кожний восьмий. – (Див. http://www.anti-corr.ru). Ще
14% платили репетиторам та платним курсам, що теж іноді дуже схоже на прихований хабар, бо і
репетитори і курси „підстраховують” „своїх” абітурієнтів, гарантують абітурієнтів від неприємних
випадковостей.  Цікаво,  що результат нашого опитування дуже схожий на відповідні  результати
дослідження, проведеного у Росії Центром „Індем” під керівництвом Г.Сатарова, за його даними
16,4%  опитаних  давали  хабара  працівникам  вузів  у  подібній  ситуації.  (Див.:  Диагностика
Российской  коррупции:  социологический  анализ.  Доклад  Фонда  ИНДЕМ  по  результатам
исследования,  проведенного  в  Российской  Федерации  в  1999-2001  гг.//  http://www.anti-
corr.ru/awbreport/indextxt.asp?filename=rutxt)

Поширена  форма  ненормативних  відносин  між  вузом  і  батьками  –  це  нецивілізоване
примусове  і  безконтрольне  використання  благодійництва,  благодійницьких  фондів  для
приховування хабарів за незаконний прийом до складу студентів. Близько 4% опитаних у грудні
вказали, що вони надавали матеріальну допомогу вузу, щоб полегшити дитині вступ до вузу. А
близько  5%  зверталися  з  цією  метою  до  знайомих.  Корупційний  ризик  при  вступі  до  вузу  –
результат  дефіцитності  відповідних  послуг, існування  конкурсів  у  вузи;  недосконалої  системи
прийому у вузи; комерціалізації вузів; збереження жебрацької, принизливої для гідності людини
оплати  праці  у  вузах;  морального  занепаду  вищої  освіти.  Корупція  поширена  чи  не  у
найважливішому інституті соціалізації молоді – вищий школі. Це має дуже негативні наслідки для
суспільної свідомості.

http://www.anti-corr.ru/awbreport/indextxt.asp?filename=rutxt
http://www.anti-corr.ru/awbreport/indextxt.asp?filename=rutxt


За  результатами  опитування  громадської  думки  населення  м.  Херсона,  проведеного  за
телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”

 

Матеріал № 6
 

Відповіді  на  питання:  „Якщо хтось  із  ваших  дітей  чи ви самі  за  останні  10  років
навчалися  у  вищому навчальному  закладі,  чи доводилося  вам давати винагороду
викладачам чи співробітникам вузу за виставлення заліків і оцінок на іспитах, чи за
інші послуги?” 
(% до числа тих, хто відповів) 

 
 Херсон, квітень 

2003 р.,  (n = 678)
Херсон, грудень 
2003 р. (n=631)

у нас ніхто не вчиться і не вчився у вузі в цей період 24,04 29,71
так, доводилося платити викладачам чи 
співробітникам вузу за подібні послуги

30,71 30,19

ні, таких випадків не було 25,96 32,14
утруднююсь відповісти 19,29 7,95
 

КОМЕНТАР:
 
Хабарництво поширене не тільки в ситуації прийому у вуз, але й під час навчання у

вузі. Щорічно правоохоронні органи Херсона збуджують карні справи проти викладачів-
хабарників,  пійманих  „на  гарячому”.  За  даними  нашого  дослідження,  проведеного  у
грудні, більше 31% опитаних доводилося давати викладачам вузів хабара за виставлення
заліків чи іспитів за останні 10 років. (У квітні цей покажчик був практично такий самий –
більше 30%). Якщо полічити лише тих, у кого за останні 10 років хтось із сім’ї вчився у
вузі, то взагалі, цей відсоток буде дорівнювати майже 40. Хабарництво у вузах причаїлося,
але воно не подолано.

Тіньові  практики  у  вузах,  коли  викладач  формально  ставиться  до  виставляння
оцінки  студенту,  розглядаючи  її  як  „винагороду”  „слухняним”  чи  „покарання”
„неслухняним”, або коли оцінка виставляється по знайомству чи за прохання знайомих і
колег  досить  поширені.  Втрачено  не  тільки  „культ  знань”  і  чесність,  знання
девальвувались і втратили свою цінність у вузі. Оцінки часто більше нічого не значать,
вони досить умовні, і студенту, який все ж таки бажає вчитись, доводиться шукати інші
орієнтири у навчанні, ніж оцінки викладача, або шукати вуз, в якому оцінки все ще чогось
варті. Змістовна, а не формальна вимогливість викладача зустрічається все рідше, бо вона
все дорожче коштує і вимагає таких ресурсів - витрат часу, майстерності і зусиль, яких у
викладачів часто просто немає.

Моральна  ситуація  у  вузах  надзвичайно  складна.  Хабарі  дають  і  беруть  в
університетах  усього  світу,  в  усіх  країнах.  Але  масштаби  поширення  корупції  в
українських  вищих  навчальних  закладах  значні  навіть  з  огляду  на  незавершеність
суспільної трансформації.  Причини полягають у недосконалості системи вищої освіти в
Україні:  порівняно  із  усіма  сусідніми  країнами,  не  кажучи  вже  про  країни  Заходу,
українські  викладачі  мають  набагато  нижчу  зарплатню.  Принизливий,  бідняцький
соціальний стан професорсько-викладацького складу; надмірне навчальне навантаження,
яке значно перевищує науково обґрунтовані норми, і норми навантаження викладачів із
сусідніх  країн,  навіть  навантаження  радянських  викладачів;  моральний  занепад  і
комерціалізація діяльності  вузів  при невизначеності,  не легітимності  правил економіки
вищої освіти, становлення якої ще не завершилось – все це підвищує корупційні ризики у
вузах.  Знизився  престиж  роботи  викладача:  газети  не  пишуть  про  чесних,  сумлінних



професіоналів, навпаки, щоб стати героєм публікації в пресі у викладача лише один шлях
– скоїти злочин.

 
За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного

за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”

 

Матеріал № 7
 

Відповіді  на  питання:  „Що ви робите,  коли  у  вашій поліклініці  чи лікарні  бракує
якихось  послуг  (лікування,  діагностика,  аналізи,  ліки,  процедури,  тощо)  для
вирішення проблем із вашим здоров’ям, або коли ці послуги занадто низької якості?”
(% до числа тих, хто відповів) 

 
 Херсон, квітень 

2003 р.,  (n = 678)
Херсон, грудень 
2003 р. (n=631)

у нас в поліклініці, в лікарнях все нормально, таких 
ситуацій не буває 

9,73 8,87

доводиться задовольнятися тим, що є 25,66 22,66
шукаю можливості доплатити кому треба в 
поліклініці чи лікарні, щоб отримати необхідне

32,60 33,12

відмовляюсь від послуг такої поліклініки чи лікарні 
і займаюсь самолікуванням

11,80 13,31

я користуюсь тільки послугами платної медицини 10,77 14,10
утруднююсь відповісти 10,91 7,92
 

КОМЕНТАР:
 
Дані  грудневого  опитування  по  кільком  покажчикам  свідчать,  що  актуальність

боротьби  із  хабарництвом  і  тіньовими  практиками  в  сфері  медичного  обслуговування
населення стає вищою, ніж у сфері освіти.

33%  опитаних  (кожний  третій)  (в  квітневому  і  грудневому  масивах)  в  ситуації
дефіциту  послуг  в  лікарні  чи  поліклініці  вимушені  „платити  кому  треба”.  12-13%  -
обирають самолікування, 23-25% задовольняються тим, що є. 

Відбувається  масове  витіснення  найбідніших  верств  населення  із  сфери
безплатного  медичного  обслуговування.  Реальна  комерціалізованість  і  корумпованість
нашої медицини – суттєва соціальна причина значного погіршення здоров’я населення.

Реально і  лікарі  і  пацієнти вже знають,  що уряд віддав галузь їм на утримання.
Саме цим пояснюється більш терпиме ставлення громади, суспільства і правоохоронних
органів до хабарництва у сфері медицини, ніж у сфері освіти.

 
За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного

за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”

 



Матеріал № 8
 

Відповіді  на  питання:  „Чи  доводилося  вам  удаватися  до  додаткових  неформальних
винагород (подарунки,  послуги,  хабарі  та  ін.)  працівникам  медичних установ  для
вирішення проблем вашого здоров’я чи здоров’я членів вашої сім’ї ?” (% до числа
тих, хто відповів) 

 
 Херсон, квітень 2003 р.,  

(n = 678)
Херсон, грудень 2003 р. 
(n=631)

так, доводилося 52,36 50,71
ні, не доводилося 37,02 43,26
утруднююсь відповісти 10,62 6,02
 
Відповіді на питання: „В яких ситуаціях це було протягом останнього року?” 
% до числа тих, хто відповів) 
(Сума  відповідей  може бути  більшою  за  100%,  тому  що  респондентам  дозволялося
обирати кілька відповідей ).

 
 Херсон, 

квітень 2003 
р.,  (n = 678)

Херсон, 
грудень 2003 р.
(n=631)

необхідні аналізи, діагностика у поліклініці 17,57 25,16
нормальне обслуговування в лікарні (утримання, 
харчування, умови перебування та ін.)

17,57 13,32

якісні і своєчасні операція, лікування у лікарні 14,86 10,78
необхідні аналізи, діагностика у лікарні 14,19 17,12
отримання медичних процедур вдома 11,26 7,40
послуги швидкої допомоги (в тому числі і доставка в 
лікарню)

7,43 5,07

отримання чи подовження бюлетеня 5,63 3,59
утруднююсь відповісти 18,24 29,81
 

КОМЕНТАР:
 
І в квітні і в грудні 2003 року значна частка опитаних херсонців (52 і 51%) вказали,

що їм доводилося давати гроші чи подарунки (частіше – подарунки) працівникам охорони
здоров’я.  Розмір  хабарів  лікарям  і  медсестрам  як  правило,  дрібний,  у  межах  доходів
громадян. 

У  грудні,  порівняно  із  квітнем  2003  року  помітно  змінилася  питома  вага
хабарництва, яка збільшилася у поліклініках (на 7,59%) і дещо зменшилася у лікарнях (на
4% - утримання, обслуговування; на 4% - проведення операцій) і на швидкій допомозі (на
2%). 

Хабарі медикам дають частіше до початку лікування,  за діагностику, проведення
аналізів;  нормальне  обслуговування  у  лікарні,  операцію,  обстеження  чи  більш уважне
ставлення до хворого. Часто люди вважають, що це не хабар, а вияв вдячності до лікаря.
 

За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного
за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”

 



Матеріал № 9
 
Відповіді  на  питання:  „Якщо  вам  доводилося  відмовлятися  від  можливості  дати
хабара посадовій особі, чому ви це зробили?” (% до числа тих, хто відповів) 

 
 Херсон, квітень 

2003 р.,  (n = 678)
Херсон, грудень 
2003 р. (n=631)

для мене це було занадто дорого 22,28 15,21
я не знаю, як це робиться 12,18 8,56
я принципово не даю хабарів, навіть якщо всі це 
роблять

12,02 12,36

мені було огидно це робити 7,85 11,57
в такі ситуації я не попадав 29,81 32,17
утруднююсь відповісти 16,51 20,13
 
 

КОМЕНТАР:
 
Роль  громадянського  суспільства  у  подоланні  корупційних  явищ  і  ствердження

прозорості суспільства постійно зростає. Хабарництво це значною мірою феномен нашої
свідомості. Тому надзвичайно важливою є просвітницька, виховна, інформаційна робота
масмедій,  громадських  організацій,  державних  органів.  Ми  наполегливо  повинні
поширювати приклади антикорупційної поведінки. 

Навіть  за  період  між  квітнем  і  груднем  цього  року  видно,  що  матеріальне
становтще херсонців дещо покращилося, зокрема, мотив відмови від дачі хабара „для мене
це було занадто дорого” у грудні порівняно із квітнем зустрічався вже на 7% рідше.

Проте, кількість тих, хто принципово не дає хабарів хоч трохи – але збільшилася
(11,57%, +3,72%).

Доцільно  досліджувати  і  поширювати  моделі  позитивної  антикорупційної
поведінки, приклади коли люди відмовляються від корупційної поведінки, навіть, якщо це
ускладнює для них ситуацію. 

За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного
за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”
 

Матеріал № 10
 
Відповіді на питання:  „Як ви в принципі ставитесь до того, що в нашій країні для
вирішення своїх проблем громадянам доводиться нерідко давати хабарі?” (% до числа
тих, хто відповів) 

 
 Херсон, квітень 

2003 р.,  (n = 678)
Херсон, грудень 
2003 р. (n=631)

хабарництво і корупцію далі не можна терпіти, з 
цим злом необхідно покінчити негайно

20,80 25,83

ставлюсь до цього негативно, але прості люди не 
можуть нічого вдіяти і змінити ситуацію неможливо

48,23 46,12

все це природно, було, є і буде 20,50 18,86
без корупції, без хабарів наше життя зупинилося б, 
це корисне явище у житті, у бізнесі

4,57 1,74

утруднююсь відповісти 6,49 7,45
 

КОМЕНТАР:



 
Українське  суспільство  все  більше  прагне  звільнення  від  тягаря  корупційних

відносин.  Наше  грудневе  опитування  показало  таку  тенденцію:  на  5%  порівняно  із
квітневим опитуванням збільшилася частка тих херсонців, які вважають, що „хабарництво
і корупцію далі не можна терпіти, з цим злом необхідно покінчити негайно” (більше 25%
опитаних). 

Прозоре  суспільство  неможливо  побудувати  без  того,  щоб  змінити  на  краще
громадське сприймання корупції  і  ставлення населення,  громадян до цього соціального
явища. На жаль, за даними опитування все ще панує негативне, але примирливе ставлення
до  корупції:  46%  (48%  у  квітні)  опитаних  вказали,  що  вони  ставляться  до  корупції
негативно, але впевнені, що вдіяти нічого не можна, змінити ситуацію неможливо; ще 19%
(20% - у квітні) вважають хабарництво природним і вічним явищем. 

Є, на жаль, і такі, хто виправдовує хабарництво, вважає навіть його корисним, але
це – незначна меншість.

Саме по собі визнання „вічності” і „одвічності” корупції не суперечить суспільній
необхідності мінімізації цього соціально негативного явища, витіснення його на узбіччя
соціального життя.
 

За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного
за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”

 

Матеріал № 11
 
Відповіді  на  питання:  „Якщо вам доведеться  попасти у  ситуацію,  коли  вирішення
важливого  для  вас  питання  залежить  від  корумпованої  посадової  особи,  як  ви
скоріше за все зробите?” (% до числа тих, хто відповів) 

 
 Херсон, квітень 2003

р.,  (n = 678)
Херсон, грудень 
2003 р. (n=631)

дам хабара 30,53 32,81
буду шукати потрібних людей, які зможуть 
допомогти у вирішенні питання по знайомству

24,19 28,05

звернуся у правоохоронні органи чи у 
вищестоящу організацію

6,93 6,34

звернуся у засоби масової інформації 1,92 2,06
звернуся у громадські організації 3,24 1,43
нічого не зможу зробити 14,01 9,98
інше 6,19 5,39
утруднююсь відповісти 14,16 15,37
 
 

КОМЕНТАР:
 
Тіньові  практики  мають  не  лише  економічні,  політичні  і  соціальні,  але  й

психологічні  чинники.  Дуже  суттєвою  перешкодою  на  шляху  подолання  корупції  є
соціальні і психологічні установки (аттітьюди), які формують у херсонців тіньові практики
протягом  останнього  десятиріччя.  Для  виявлення  таких  поведінкових  установок
(готовності діяти певним чином в певних ситуаціях) ми застосували сценарне питання, яке
вказане вище.

Респондентам було запропоновано ситуаційне питання, коли треба вирішити – чи
давати  хабара  посадовцю-хабарнику,  від  якого  залежить  вирішення  важливого  для
респондента  питання.  30% опитаних  у  квітні  і  майже  33% опитаних  у  грудні  твердо



відповіли,  що  вони  дадуть  таки  хабара.  Ще  24% (відповідно  -  28%)  -  будуть  шукати
знайомих, „потрібних людей”, які б допомогли у вирішенні питання. 14% (відповідно –
10%) просто нічого не зможуть зробити – це пасивний спротив корупції. Лише незначний
відсоток опитаних – 6,9% (6,3%) звернуться за допомогою в правоохоронні органи, ще
менше – в ЗМІ чи НДО.

Теза про те, що дача хабара часто є реакцією нормальної людини на ненормальні
соціальні умови частково знаходить своє підтвердження в нашому опитуванні.

Відповіді на запитання показують, що люди не довіряють державним органам, ЗМІ,
НДО, правоохоронним органам,  вважають їх  безсилими і  неефективними в боротьбі  із
корупцією.
 

За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного
за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”

 

Матеріал № 12
 
Відповіді  на питання:  „Чи готові  ви особисто брати участь у різноманітних заходах
громадських організацій, які мають на меті боротьбу із корупцією?” 
(% до числа тих, хто відповів) 

 
 Херсон, квітень 2003 

р.,  (n = 678)
Херсон, грудень 2003 
р. (n=631)

так 31,86 28,21
ні 45,28 47,39
утруднююсь відповісти 22,86 24,41
 

КОМЕНТАР:
 
Громадські організації Херсонщини, які поряд із державними органами і засобами

масової інформації ведуть антикорупційну роботу, сприяють ствердженню громадянського
суспільства.

Дані опитування показують, який значний потенціал громадської участі наші НДО
ще не використовують у антикорупційній роботі. Більше ніж 28% опитаних у грудні (біля
32% опитаних у квітні) відповіли, що вони готові особисто брати участь у різноманітних
заходах  громадських  організацій,  які  мають  на  меті  боротьбу  із  корупцією.  Особливо
активна в цьому плані молодь, яка більш емоційно і непримиренно ставиться до проявів
корупції.  Проте  спостерігається  невелике  зменшення  частки  тих,  хто  прагне  до
громадської  антикорупційної  роботи.  Можливо  це  результат  того,  що  можливості
громадських організацій ще не відповідають соціальному запиту.
 

За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного
за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”
 



Матеріал № 13
 
Відповіді  на  питання:  „Як  ви  вважаєте,  який  режим  зараз  більше  підходить  для
нашого  суспільства,  авторитарний  („сильна  рука”)  чи  демократичний?”  (в  %  до
числа тих, хто відповів). Порівняння даних опитувань громадської думки в 2002 і 2003
роках. 

 
 жовтень 2002 р., 

n = 373
квітень 2003 р., 
n = 674

грудень 2003 р. 
(n=631)

авторитарний із сильною владою 27,31 29,20 33,97
демократичний 47,97 37,91 36,98
утруднююсь відповісти 24,72 32,89 29,05
 
 

КОМЕНТАР:
 
Напередодні  президентських  виборів  і  на  фоні  стагнації  у  суспільстві  деяких

кризових явищ („новий застій”) у суспільстві  посилюються старі суперечки про кращий
шлях для України: це демократія чи авторитаризм? Це питання слушне і для корупційної
тематики з огляду на те, що за популярними уявленнями за часів тоталітаризму корупція і
злочинність були поширені менше, ніж за часів демократії.

Треба  віддати  херсонцям  належне  –  майже  37%  опитаних  переконані,  що
демократичний режим зараз більше підходить для нашого суспільства. Втім, прихильників
авторитаризму в „червоній” Херсонщині все ще вдосталь – майже 34%.

За  останній  рік  проявилася  тенденція  до  збільшення  кількості  прихильників
авторитаризму,  частина  херсонців  розчарована  в  демократії,  це  видно  із  порівняння
результатів опитувань громадської думки 2002 і 2003 (квітневого і грудневого) років. Для
порівняння і для вторинного аналізу використані дані власних досліджень Соціологічного
центру „Взаємодія” (керівник – Володимир Коробов) 2002 і  2003 року. Формулювання
запитання і методика досліджень – єдина і тому порівняння може вважатися коректним.
Порівняння результатів наочно показує тенденцію до розчарування херсонців у демократії
протягом 2002-2003 років: число прихильників демократії зменшилося на 11%. За період
від квітня до грудня стрімко збільшилася кількість прихильників авторитаризму – майже
на 5%.

Зрозуміло,  що боротьба з  корупцією – не самоціль,  а  засіб  побудови прозорого,
демократичного суспільства. Тому „вести таку боротьбу за мир, щоб від світу не лишилося
камня на камні”  нам ні  до чого.  Мета і  засоби такої  боротьби мають бути узгоджені і
урівноважені.  Боротьба  з  корупцією  повинна  бути  цивілізованою,  демократичною,
правовою і технологічною, а значить – ефективною.
 

За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного
за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”
 



Матеріал № 14
 
Відповіді на питання:  „Як ви оцінюєте матеріальне становище вашої сім’ї?” (в% до
числа тих, хто відповів). Порівняння даних опитувань громадської думки в 2000, 2002 і
2003 роках.

 
 травень 2000 

р., 
n = 631

жовтень 2002 
р., 
n = 373

квітень 2003
р., 
n = 674

грудень 2003
р, n=631

ледве зводимо кінці з кінцями 40,1 33,6 20,5 24,41
на харчування грошей вистачає, але 
придбання одягу або взуття вже 
викликає труднощі

31,0 37,0 35,9 29,79

на харчування та на одяг грошей 
вистачає, але на придбання таких 
речей, як меблі, холодильник, 
телевізор коштів не вистачає

19,4 25,7 30,4 29,79

ніяких матеріальних утруднень не 
відчуваємо

9,5 3,7 13,2 11,25

 
КОМЕНТАР:
 
Цікавим з огляду на перспективи боротьби із корупцією є динаміка матеріального

становища херсонських сімей. Для порівняння для вторинного аналізу використані дані
власних досліджень Соціологічного центру „Взаємодія” (керівник – Володимир Коробов)
2000  і  2003  року.  Формулювання  запитання  і  методика  досліджень  –  єдина  і  тому
порівняння може вважатися коректним. 

Порівняння  результатів  наочно  показує  тенденцію  до  деякого  покращення
матеріального  стану  херсонців  протягом  2000-2003  років:  майже  вдвічі  зменшилася
кількість тих, хто ледве зводить кінці з кінцями (в грудні їх частка трохи збільшилася –
24%), дещо збільшилася кількість багатих людей, які ніяких матеріальних утруднень не
відчувають (у грудні – таких вже більше 11%), збільшилася доля тих, кому вистачає і на
харчування і на одяг (30% у квітні і грудні 2003 р.). 

Проте,  це покращення дуже відносне, і масова бідність зберігається - за даними
опитування  грудня  2003  року  54%  населення  або  голодують,  або  працюють  лише  на
харчування.  Збереження  масової  бідності  –  це  сприятливе  середовище  для  поширення
побутової корупції. Остаточне зведення рівня корупції до прийнятного можливе лише за
умови перемоги  масової  бідності  –  цієї  найбільшої  української  проблеми початку  XXI
століття.
 

За результатами опитування громадської думки населення м. Херсона, проведеного
за телефонною вибіркою з 24 листопада по 7 грудня 2003 року. Усього опитано 631 особу.
 
Аналітична група ХРВ АМС „Атлантична Рада України”


