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ЧИ У ПРАВИЛЬНОМУ НАПРЯМКУ ЗАРАЗ ІДУТЬ СПРАВИ В
УКРАЇНІ?

Олексій Хмелько
науковий співробітник
КМІС

З 29 квітня по 11 травня 2014 року Київський
міжнародний інститут соціології (КМІС) провів
власне всеукраїнське опитування громадської
думки. Методом особистого інтерв’ю опитано
2022 респонденти, що мешкають у 110 населених пунктах усіх областей України (за виключенням АР Крим) за стохастичною вибіркою,
репрезентативною для населення України віком від 18 років.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує:
3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% —
для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%
На початку травня цього року частка мешканців неокупованої території України, які вважали, що справи в Україні ідуть:
• у правильному напрямку становила 20 %,
• у неправильному напрямку — 60 %;
• не змогли дати певної відповіді — 20 %.
Півроку тому, в середині листопада 2013
року, частка мешканців неокупованої зараз те-

риторії України, які вважали, що справи в Україні ідуть:
• у правильному напрямку становила 14 %,
• у неправильному напрямку — 68 %;
• не змогли дати певної відповіді — 18 %.
Таким чином, тих, хто вважає, що справи в
Україні йдуть у правильному напрямку, зараз
майже у півтора рази більше, ніж до початку
протестів наприкінці листопада минулого року.
При цьому у Західному регіоні частка тих, хто
вважає, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, зросла більше ніж втричі — з 12% у
листопаді 2013 р. до 38% у травні 2014 р. Відповідно, частка тих, хто вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку, у Західному регіоні зменшилася з 71% до 39%.
У Східному регіоні, навпаки — частка тих, хто
вважає, що справи в Україні йдуть у правильному напрямку, більш ніж вдвічі зменшилася — з
10% до 4%. Частка ж тих, хто вважає, що справи в Україні йдуть у неправильному напрямку,
збільшилася на 15% — з 71% у листопаді 2013 р.
до 86% у травні 2014 р. O



Соціально-економічні дослідження
Запитання стосовно того, як ідуть зараз
справи в Україні, ставилося таким чином: На
Вашу думку, справи в Україні зараз ідуть у
правильному напрямку або в неправильному
напрямку?

Таблиця 1. Розподіл відповідей (у відсотках до дорослого населення України віком від 18 років)
Україна в цілому
з АР Крим

без АР Крим

Листопад 2013 р.*

без АР Крим
Травень 2014 р.

У правильному напрямку

13,7

13,7

20,3

У неправильному напрямку

68,7

68,5

59,7

НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО СКАЗАТИ

17,6

17,7

20,0

100,0

100,0

100,0

В ЦІЛОМУ

* Протягом 9–20 листопада 2013 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування
громадської думки. Методом інтерв’ю опитано 2011 респондентів, що мешкають в усіх областях України (включно з
містом Києвом) та в АР Крим за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Таблиця 2. Регіональний розподіл у відсотках до дорослого населення України без АР Крим1
У правильному
напрямку

У неправильному
напрямку

НЕ ЗНАЮ/ВАЖКО
СКАЗАТИ

Листопад 2013 р.

12,3

70,8

16,9

Травень 2014 р.

37,8

38,8

23,4

Різниця

25,5

-31,9

6,5

Листопад 2013 р.

17,7

65,8

16,5

Травень 2014 р.

23,4

52,3

24,3

Різниця

5,7

-13,5

7,8

Листопад 2013 р.

13,3

67,0

19,7

Травень 2014 р.

13,8

66,9

19,3

Різниця

0,5

-0,1

-0,4

Листопад 2013 р.

10,1

71,3

18,6

Травень 2014 р.

3,7

85,8

10,5

Різниця

-6,4

14,5

-8,1

Макрорегіони

Західний

Центральний

Південний

Східний
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1 Західний регіон — вісім найзахідніших областей: Волинська, Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Закарпатська, і Чернівецька (24% виборців); Центральний регіон — Житомирська, Вінницька, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська, Сумська, Чернігівська, Київська області і місто Київ (32% виборців); Південний
регіон — Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області (23% виборців); Східний регіон —
Харківська, Донецька і Луганська області (22% виборців).

