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Ставлення громадян до проблеми безпритульних тварин
(за результатами соціологічного дослідження 2018 р.)

Аудиторія досліджень: населення м. Миколаєва віком від 18 років і старше.

Методологія досліджень:
1) період проведення - 07-11.05.2018 р.;
2) метод збору інформації – особистісне формалізоване інтерв’ю (face-to-face) за

місцем проживання респондентів;
3) обсяг вибірки – 400 осіб;
вибірка  багатоступенева,  репрезентативна за віком (18-29 років – 18,44 %, 30-39 –

23,25 %, 40-49 – 18,43 %, 50-59 – 18,11 %, 60 і старше – 21,77 %), статтю (45,52 % чол.,
54,48 %  жін.)  та  районом  проживання  (Заводський  район  –  26,49 %,  Корабельний  –
17,59 %, Інгульський – 27,82 %, Центральний – 28,10 %) респондентів;

стандартна похибка – 2,49 %.

Життя у місті сповнено різноманітних загроз та небезпек. Однією із них є проблема

збільшення  кількості  безпритульних  тварин.  Ця проблема  з  кожним роком все  більше

загострюється, у першу чергу, через почастішання випадків нападів агресивних тварин на

містян.  Для  досягнення  консенсусу  у  цій  проблемній  ситуації,  необхідно  враховувати

інтереси  як  захисників  тварин,  так  і  тих,  хто  займає  іншу позицію у  вирішенні  цього

питання.  Зважаючи  на  актуальність  цієї  проблематики,  Миколаївським  центром

соціологічних  досліджень  (далі  –  МЦСД) у  період  з  07  по  11  травня  2018 року  було

проведено  опитування  дорослого  населення  м. Миколаєва,  за  результатами  якого  було

з’ясовано,  що  кількість  тих  мешканців,  хто  спостерігає  подібні  ситуації  «дуже часто»

майже не відрізняються. При цьому, «час від часу» мешканці спостерігають як «жорстоке

ставлення  містян  до  безпритульних  тварин»  (31,8%),  так  і  «напади  агресивних

безпритульних  тварин  на  дітей,  дорослих»  (35,5%).  Таким  чином,  третина  городян

стабільно  є  свідками  нападів  безпритульних  тварин,  тому  такого  роду  ставлення  та

поведінка по відношенню до агресивних тварин є реакцію на напади. При цьому, ситуації

нападу  агресивних  безпритульних  тварин  на  дітей/дорослих  спостерігається  частіше

(47,3%), ніж ситуації жорстокого ставлення мешканців до них (42,3%).



Таблиця 1

Чи спостерігали Ви у місті і як часто наступні ситуації? 
(% від загального числа опитаних)

Чи спостерігали Ви у місті і як часто
наступні ситуації? / Варіанти відповідей

Дуж
е

част
о

Час
від

часу

Лише
одного

разу

Не
спостерігав(ла)
жодного разу

Жорстоке ставлення містян до 
безпритульних тварин

10,5 31,8 18,8 39,0

Напади агресивних безпритульних тварин 
на дітей, дорослих

11,8 35,5 23,8 29,0

Дуже часто

Час від часу

Лише одного разу

Не спостерігав(ла) жодного разу
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Рис. 1. Чи спостерігали Ви у місті і як часто наступні ситуації? 
(% від загального числа опитаних)

Найчастіше  випадки  жорстокого  ставлення  містян  до  безпритульних  тварин
спостерігали мешканці Корабельного (61,6%) та Заводського районів (45,4%). Найменшу
ж кількість – мешканці Центрального (64,2%) та Інгульського районів (65,2%). 

Таблиця 2

Чи спостерігали Ви у місті і як часто жорстоке ставлення містян до безпритульних
тварин? (% від загального числа опитаних)

Варіанти відповідей/Район Район
Заводськи

й
Центральни

й
Корабельни

й
Інгульськи

й 
Дуже часто 13,6 8,3 15,4 6,7
Час від часу 31,8 27,5 46,2 27,6
Лише одного разу 19,1 11,7 4,6 35,2
Не  спостерігав(ла)  жодного
разу

35,5 52,5 33,8 30,5
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Рис. 2. Чи спостерігали Ви у місті і як часто жорстоке ставлення містян до
безпритульних тварин? (% від загального числа опитаних)

Натомість,  найбільшу  кількість  випадків  нападів  агресивних  безпритульних
тваринна  на  дітей/дорослих  мешканці  міста  спостерігали  у  Корабельному  (53,8%)  та
Інгульському районах (51,5%). Найменшу кількість ситуацій зафіксовано у Центральному
(47,5%) та Заводському районах (39,1%). 

Таблиця 3

Чи спостерігали Ви у місті і як часто напади агресивних безпритульних тварин
 на дітей, дорослих? (% від загального числа опитаних)

Варіанти відповідей/Район Район
Заводськи

й
Центральни

й
Корабельни

й
Інгульськи

й 
Дуже часто 10 11,7 16,9 10,5
Час від часу 29,1 35,8 36,9 41
Лише одного разу 20 24,2 23,1 27,6
Не  спостерігав(ла)  жодного
разу

40,9 28,3 23,1 21
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Рис. 3. Чи спостерігали Ви у місті і як напади агресивних безпритульних тварин



 на дітей, дорослих? (% від загального числа опитаних)

Узагальнюючи результати дослідження можна побачити, що найбільш гостро проблема
безпритульних тварин стосується мешканців Корабельного району. Морально-етичне ставлення
до тварин є  важливою проблемою на ряду із  проблемою  нападу  агресивних  безпритульних
тварин  на  дітей/дорослих.  Тому,  у  суспільному дискурсі  залишається  актуальною проблема
щодо безпечного співіснування людини із безпритульними тваринами на вулицях міста. Варто
пам’ятати, що відповідальне ставлення кожного окремого індивіда та комплексний підхід до
вирішення цієї проблеми дозволить уникнути її негативних наслідків.


