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Баланс позитивних і непозитивних очікувань від набуття влади тією чи 

іншою політичною силою найкраще виявляється у поширеності її підтримки на 

парламентських виборах та лідера цієї політичної сили на президентських 

виборах. Точніше – у першому турі цих виборів, коли (на відміну від 2-го туру)  

є підстави вважати, що більшу частку голосів кандидат отримує через 

сподівання голосуючих на краще, ніж на «менше зло».    

Розподіл голосів у 1-му турі виборів Президента України у січні 2010 

року  свідчить, що найбільше громадян України очікували позитивних змін від 

набуття влади лідером Партії регіонів, Віктором Януковичем, за якого віддали 

свої голоси  майже чверть усіх виборців (24%). З набуттям влади будь-яким 

іншим кандидатом в президенти позитивні очікування пов’язувало помітно 

менше виборців (наприклад –  Юлією Тимошенко – 17%, Сергієм Тігіпко – 9%, 

Арсенієм Яценюком – 5%).  

Особливо поширеними були позитивні очікування від набуття влади 

В.Януковичем у Східному регіоні, де за нього проголосувала майже половина 

усіх виборців (46%), та у Південному регіоні – більше третини усіх виборців 

(34%). Лише у Центральному та Західному регіонах позитивні очікування 

більше пов’язувалися виборцями з набуттям президентської влади не Віктором 

Януковичем (якого підтримали там, відповідно, 13% та 8% виборців), а Юлією 

Тимошенко (по 26% в кожному з цих регіонів).1 

                                                
1 Західний регіон - вісім найзахідніших областей: Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-
Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, і Чернівецька (22% виборців);   
Центральний регіон - Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, 
Чернігівська, Київська області і місто Київ (30% виборців);  
Південний регіон – Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і 
Крим (26% виборців);  
Східний регіон - Харківська, Донецька і Луганська області (22% виборців). 
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Протягом місяця після завершення перших 100 днів президенства 

В.Януковича, коли багато експертів оприлюднили у ЗМІ та Інтернеті 

результати своїх аналізів цього періоду роботи нової влади, Київський 

міжнародній інститут соціології (КМІС) провів чергове всеукраїнське вибіркове 

опитування2, яке показало значне зростання поширеності позитивних 

очікувань від політики нового Президента за перші чотири місяці його  

роботи.  

Поширеність таких очікувань із січня до червня минулого року в цілому 

по Україні зросла більш ніж у півтора рази (від 24% до 39%). Особливо 

значних масштабів вона досягла  у Східному регіоні – від 46% до 68% та  у 

Південному – від  34% до 55%. Окрім того, за перші 4 місяці поширеність 

позитивних очікувань стосовно нової влади майже вдвічі зросла у 

Центральному регіоні (від 13% до 25%)  та більш ніж на чверть – у 

Західному (від 8% до 10,5%). 
 Про поширеність в Україні переважно позитивних очікувань стосовно 

діяльності нової влади в середині минулого року засвідчив також розподіл 

відповідей громадян на запитання «На Вашу думку, справи в Україні зараз 

ідуть у правильному або неправильному напрямку?»  

Розподіл (у %) відповідей на це запитання у чотирьох регіонах та в країні в цілому:  

Макрорегіони Червень 2010 
Західний Центральний Південний Східний 

Україна 
в цілому 

У правильному напрямку 11.4 29.4 52.1 60.5 38.2 
У неправильному напрямку 58.9 40.1 23.1 15.9 34.5 
Не йдуть взагалі 9.6 11.5 4.3 3.2 7.4 
Не знаю / Важко сказати 19.9 17.7 18.8 20.2 19.0 
Відмова відповідати 0.2 1.3 1.7 0.2 0.9 
Разом 100 100 100 100 100.0 

 
Наведені дані показують, що у середині минулого року в Україні в цілому 

більше громадян вважало, що справи в країні ідуть у правильному напрямку, 

                                                
2 Методом інтерв'ю 11-20 червня 2010 року опитано 2028 респонденти, що мешкають в усіх 
областях України та Криму (включно з містом Києвом) за стохастичною вибіркою, 
репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з 
ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% - 
для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%, 1,0% - для показників 
близьких до 5%. 
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ніж у неправильному (38% проти 34%). Це переважання позитивних очікувань 

в Україні в цілому досягалося за рахунок значного  переважання поширеності 

оптимістичного бачення ходу справ у Східному та Південному регіонах (61% 

проти 16% та 52% проти 23%, відповідно). 

Ще більш виразно засвідчував поширеність в країні переважно 

позитивних очікувань стосовно діяльності нової влади  в середині 2010 року 

розподіл відповідей на запитання: «Як би Ви оцінили політику теперішньої 

влади в цілому?»  в України в цілому та в трьох з чотирьох макрорегіонів. 

Розподіл (у %) відповідей на це запитання у чотирьох регіонах та в Україні в цілому:  

Макрорегіони Червень 2010 Західний Центральний Південний Східний 
Україна 
в цілому 

переважно позитивно 17.1 36.2 68.0 69.8 47.7 
Важко сказати, напевно, 
частково - позитивно, частково 
- негативно 

41.8 33.4 20.1 22.7 29.4 

переважно негативно 39.1 27.8 11.0 7.2 21.3 
Відмова відповідати 2.0 2.8 0.9 0.2 1.6 
Разом 100 100 100 100 100.0 

 
 

Як видно з наведених даних, у червні минулого року поширеність 

позитивних оцінок політики влади серед громадян України більш ніж у 

двічі перевищувала поширеність негативних оцінок – у співвідношенні  

48% проти 21%. 

Більша поширеність позитивного ставлення до політики влади, ніж  

негативного досягалася за рахунок його переважання не лише у Східному та 

Південному регіонах (у співвідношеннях 70% проти 7% та 68% проти 11%, 

відповідно). На той час переважання поширеності позитивного ставлення до 

діяльності влади, а не негативного певною мірою склалося й у Центральному 

регіоні (у співвідношенні 36% проти 28%). Тоді лише в одному Західному 

регіоні переважали негативні оцінки політики влади (у співвідношенні 39% 

негативних оцінок проти 17% позитивних). 

Але за наступні чотири місяці переважання позитивних очікувань змін 

в Україні змінилися на переважання негативних очікувань.  
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Як показали результати опитування КМІС3 у жовтні минулого року, те, 

що справи в Україні йдуть у правильному напрямку вважали вже не 38% 

громадян (як у червні), а 23%, а що справи в Україні йдуть у неправильному 

напрямку – не 34%, а 47%.  При чому, це переважання негативних очікувань – 

хоча і різною мірою – але склалося в усіх великих регіонах: відносно найменше 

на Півдні і Сході, значно більше в Центральному регіоні і найбільше – у 

Західному.  

  Розподіл відповідей (у %) на запитання: На Вашу думку, справи в Українi  зараз йдуть в правильному 
напрямку чи в неправильному напрямку?: 

Макрорегіони РАЗОМ Жовтень 2010 
  Західний Центральний Південний Східний   
в правильному напрямку 11.8 16.8 33.8 31.4 23.2 
в неправильному напрямку 67.7 52.4 35.8 33.5 47.5 
НЕ ЙДУТЬ ВЗАГАЛI 9.6 9.7 10.3 8.7 9.6 
ВIДМОВА ВIДПОВIДАТИ 1.1 2.7 1.1 0.9 1.5 
НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ 9.9 18.4 18.9 25.5 18.1 
РАЗОМ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Але серед громадян України в цілому у другий половині минулого року 

поширеність негативних оцінок політики влади не переважала 

поширеності позитивних оцінок. Хоча поширеність позитивних оцінок 

політики влади на той час зменшилася до 33%, але  поширеність негативних 

оцінок збільшилася лише до 32%. 

  Розподіл відповідей (у %) на запитання: Як би Ви оцiнили полiтику нової влади в цiлому? 
Макрорегіони Жовтень 2010 

  Західний Центральний Південний Східний 
РАЗОМ 
  

переважно негативно 45.3 41.0 22.0 16.0 31.6 
Важко сказати напевно - частково 
позитивно, частково негатив 32.0 31.4 33.6 37.0 33.3 

переважно позитивно 20.2 25.0 43.0 44.1 32.7 
ВВ 2.6 2.5 1.3 3.0 2.3 
РАЗОМ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
Окрім того, у другий половині минулого року поширеність негативних 

оцінок політики влади у Південному та Східному регіонах була значно меншою 

                                                
3 Методом інтерв'ю 8-17 жовтня 2010 року було опитано 2038 респондентів, що мешкають в усіх 
областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, 
репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з 
ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% - 
для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%, 1,0% - для показників 
близьких до 5%. 
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поширеності позитивних оцінок (22% проти 43% та 16% проти 44%, 

відповідно). В цій половині країни співвідношення позитивних і негативних 

оцінок політики влади було протилежним співвідношенню позитивних і 

негативних оцінок ходу справ в Україні. Тобто, для більшості мешканців 

південно-східної частини України оцінки ходу справ в Україні не 

пов’язувалися з оцінкою політики влади. Лише у Центральному і Західному 

регіонах у другий половині минулого року переважання поширеності 

негативних оцінок ходу справ у країні збігалося з переважанням негативних 

оцінок політики влади.  

Ще через чотири місяці дані чергового опитування КМІС4 показали, що 

переважання поширеності негативних очікувань щодо змін в Україні по 

відношенню до позитивних очікувань значно зросло. Що справи в Україні 

йдуть у неправильному напрямку тепер вважають вже 57% громадян,  а що 

справи в Україні йдуть у правильному напрямку – лише 13%.   

Розподіл відповідей (у %) на запитання: На Вашу думку, справи в Українi  зараз йдуть в правильному 
напрямку чи в неправильному напрямку?: 

Макрорегіони Лютий 2011 Україна в 
цілому Західний Центральний Південний Східний 

У правильному напрямку 13.4 7.9 9.3 19.0 18.1 
У неправильному напрямку 57.1 66.8 62.8 48.7 49.3 
Не йдуть взагалі 12.9 11.6 14.8 12.1 12.7 
Не знаю / Важко сказати 15.8 11.9 12.6 19.7 19.4 
Відмова відповідати 0.8 1.8 0.5 0.6 .05 
Разом 100.0 100 100 100 100 

При цьому відсоток громадян, які негативно оцінюють напрямок змін в 

країні, у Східному та Південному регіонах (по 49%) тепер лише приблизно на 

чверть менше, ніж  в Західному та Центральному (де вони становлять 67% та 

63% відповідно).   

Аналіз зв’язків між отриманими даними показав, що несхвальне 

оцінювання напрямку змін в Україні тепер досить щільно пов’язане з 
                                                
4 Методом інтерв'ю 9-18 лютого 2011 року опитано 2040 респондентів, що мешкають в усіх 
областях України (включно з містом Києвом) та в Криму за стохастичною вибіркою, 
репрезентативною для населення України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки (з 
ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% - 
для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%, 1,0% - для показників 
близьких до 5%. 
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переважно негативною оцінкою політики влади.5 Майже 53% громадян 

оцінюють політику влади в основному або більшою мірою негативно, 30% 

схильні оцінювати цю політику непевно - частково позитивно, частково 

негативно, і лише 14% схиляються більше до позитивної оцінки, ніж до 

негативної. 

    Розподіл відповідей (у %) на запитання: Як би Ви оцiнили полiтику нової влади в цiлому? 
Макрорегіони Лютий 2011 

  Західний Центральний Південний Східний 
Україна 
в цілому 

переважно негативно 60.9 58.8 44.7 44.8 52.5 
Важко сказати напевно - частково 
позитивно, частково негатив 25.4 27.5 35.0 34.2 30.5 

переважно позитивно 8.7 10.7 18.3 17.1 13.6 
Відмова відповідати 5.1 3.0 2.0 3.9 3.4 
РАЗОМ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

У порівнянні з червнем минулого року поширеність позитивних оцінок 

політики влади серед громадян України скоротилася від 48% до 14%, а 

поширеність негативних оцінок зросла від 21% до 53%.  Таким чином, 

переважно позитивне ставлення більшості громадян України до політики 

влади в середині 2010 року у лютому 2011 року змінилося на переважно 

негативне.  

Найбільші зміни відбулися у Східному регіоні, де поширеність 

позитивних оцінок політики влади серед мешканців регіону скоротилася від 

70% до 17%, а поширеність негативних - зросла від 7% до 45%.   

Дуже близькі за цими масштабами зміни відбулися у Південному регіоні, 

де поширеність позитивних оцінок політики влади скоротилася від 68% до 18%, 

а поширеність негативних - зросла від 11% до 45%. Дещо меншою мірою, але 

теж на протилежне змінилося ставлення до політики влади ще у Центральному 

регіоні, де поширеність позитивних оцінок скоротилася від 36% до 11%, а 

поширеність негативних - зросла від 28% до 59%. 

Лише у Західному регіоні за цей час ставлення до політики влади не 

змінилося на протилежне – воно просто стало негативнішим, ніж було раніше: 

                                                
5 Коефіцієнт рангової кореляції Кендела   = 0,45; його рівень статистичної значущості p < 0,001. 
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поширеність позитивних оцінок політики влади скоротилася від 17% до 7%, а 

поширеність негативних оцінок зросла від 39% до 61%.     

 Варто відмітити, що з переважно негативним ставленням до політики 

влади в цілому явно кореспондує розподіл думок стосовно акцій протесту 

проти започаткованої владою реформи податкової системи. Це наочно показує 

розподіл по регіонах відповідей на запитання, чи схвалюють респонденти дії 

підприємців, які у грудні протестували проти запропонованих урядом змін 

податкової системи, а в січні – проти переслідування організаторів грудневих 

протестів.   
       Розподіл відповідей (у %) на запитання: Як відомо, у грудні відбулися протести підприємців, 
викликані зміною податкової системи, а в січні підприємці протестували проти переслідування 
організаторів грудневих протестів. чи Схвалюєте Ви дії підприємців?  

Макрорегіони Лютий 2011 
  Західний Центральний Південний Східний 

Україна 
в цілому 

Більше схвалюють 68.0 56.1 48.9 40.1 53.4 
Важко сказати напевно 10.2 19.7 25.0 20.0 19.0 
Більше не схвалюють 11.3 13.7 18.1 29.7 17.8 
Немає відповіді 10.6 10.5 8.0 10.2 9.8 
Разом  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
 З даних, наведених в таблиці, видно, що в усіх регіонах України, хоча і 

нерівною мірою, але набагато переважає (навіть в Південному та Східному 

регіонах практично вдвічі) схвальне ставлення до грудневих і січневих 

протестів підприємців.  

Це мало б стати сигналом політичним силам, що захист соціально-

економічних інтересів саме середніх класів може бути чинником підтримки 

такої політики в Україні в цілому, а не лише на її Заході чи Сході. 

 


