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Читачу,

Перед Вами свіжий випуск „Українського політичного монітору“. „Оперативна 
соціологія“ продовжує працювати над якістю часопису, зокрема, ми збільшили 
релевантність експертної вибірки. Серед наших співбесідників є представники 
всіх областей України, і кожен регіон представлений майже однаковою кіль-
кістю експертів. Це дозволяє, по-перше, робити висновки не лише по країні 
в цілому, але й по окремих територіях. По-друге, врівноважує ступінь впливу 
тенденцій, які відбуваються в різних регіонах. І по-третє, збільшує можливість 
якісно оцінювати дії політичних сил на локальному рівні. Це вельми важливо, 
оскільки позиція партій у політичному середовищі обумовлюється не лише 
подіями загальнодержавного характеру. Роль локальної активності є не менш 
визначальною.

Цей номер є першим „порівняльним“, себто вперше містить не тільки індекси 
за звітній місяць, але й порівняння з попереднім періодом. Таким чином, ми 
поступово наближуємось до однієї з цілей УПМ — надавати не тільки статичну 
інформацію, але й демонструвати динаміку змін. І з кожним новим випуском 
цей фактор набуватиме ген більшої ваги слідом за зростанням періоду спо-
стереження. Бо чим він довший, тим більш помітними та наочними стають 
тренди. 

Іншою новинкою в лютневому випуску є поява додаткового трактування вимі-
рюваних показників. Ще декілька місяців тому, коли „Оперативна соціологія“ 
тільки розробляла концепцію УПМ, одним із авторів була висловлена думка, 
що згодом обрані метрики набуватимуть додаткового сенсу. І цей час настав 
навіть швидше, ніж ми очікували. Про це ще буде детально написано нижче, 
але ми вважаємо, що імовірність позачергових виборів є також мірою політич-
ної нестабільності. А шанси пройти до ВРУ дозволяють оцінити гіпотетичний 
розподіл мандатів у парламенті. На нашу думку, це лише початок, і в подаль-
шому знаходитиметься все більше й більше прихованих закономірностей. 

Отже, в даному номері мова піде про лютий 2016 року. Останній місяць зими, на 
відміну від січня, видався геть насиченим подіями. Готуючи попередній випуск, 
ми воліли обрати бодай три інциденти, що вплинули на українське політичне 
життя, та не могли знайти значущих подій. Цього разу все відбувалося з точ-
ністю до навпаки. Колектив „Оперативної соціології“ не знав, які лютневі події 
відкинути, як менш важливі, адже всі вони виглядають достатньо вагомими.
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Згадаємо ж, що відбувалося у внутрішньополітичному житті України напри-
кінці зими. Місяць почався з подання у відставку Міністра Мінекономрозвитку. 
Ба гучніше, Айварас Абромавічус не просто склав повноваження — це супро-
воджувалось низкою резонансних заяв. Зокрема, пан міністр звинуватив у 
блокуванні реформ і участі в корупційний схемах заступника голови фракції 
ББП Ігоря Кононенка. Національне антикорупційне бюро України відкрило кри-
мінальне провадження після цієї заяви, але подальшого розвитку інцидент не 
отримав та невдовзі опинився похованим під тягарем інформаційного галасу. 
Чи матиме ця історія продовження та новий виток? Чи з’являться його фігу-
ранти в інших ролях на політичній арені? Чи все ж таки ситуація є вичерпаною?

У будь-якому разі, експерти мало пригадували цей епізод, приділивши головну 
увагу невдалій спробі голосування за недовіру Уряду — переважна більшість 
експертів (понад 60%) згадувала цю подію в тому чи іншому контексті. Не 
менш важливим з точки зору поглиблення політичної кризи став вихід з коа-
ліції двох партій — „Батьківщини“ та „Самопомочі“. В результаті чого коаліція, 
хоч де-юре і продовжила своє існування, але лишилася майже недієздатною. 
Забігаючи трохи наперед, скажемо, що відповідно до консолідованої думки 
експертів, імовірність позачергових виборів збільшилась до 66%. „Оперативна 
соціологія“ вважає, що цей показник демонструє не лише саму вірогідність 
перевиборів ВРУ, але є також мірилом політичної нестабільності, мірою хаосу. 
Отже, збільшення цієї величини свідчить про зростання ентропії в політикумі 
та соціальної напруги, яке може бути каналізовано не лише шляхом достро-
кових виборів, але й в інші способи. Наприклад, шляхом переформатування 
Кабміну, здобуття суттєвої „перемоги“ на внутрішній чи зовнішній арені, масо-
вих заворушень тощо. 

Закінчувався місяць опублікуванням стенограми засідання РНБО, присвяче-
ного подіям у Криму наприкінці лютого 2014 року, а також прийняттям Закону 
України № 3700 щодо виключення кандидатів у народні депутати України з 
виборчого списку у багатомандатному окрузі — так званого „Закону про пар-
тійну диктатуру“. І хоч обидві новини виглядають доволі вагомими, все одно 
вони бліднуть на фоні невдалої спроби відставки Кабміну та подальшої полі-
тичної кризи. 

Про те, як ці та й інші події вплинули на диспозицію сил у політикумі, про 
зміни, що відбувалися в політичному середовищі та суспільстві, читайте в 
новому випуску УПМ. 



ВПЛИВ
Зміни рівня впливовості політичних 

сил. 
Бачення подальшого розвитку

тенденцій у найближчий квартал
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Коли мова йде про вплив політичних партій, то завжди має місце дуалізм 
цього поняття. З одного боку, питання до експертів ставиться таким чином, 
щоб мінімізумати можливість невірного трактування та вести розмову саме 
про зміну впливовості. З іншого — категорія „вплив“ вміщує багато аспектів 
і не останньою складовою є підтримка серед населення. Якщо розглянути 
спрощену модель впливовості, то можна отримати два основних фактори: 
рівень підтримки та можливість досягнення цілей. Це є аналогом потенційної 
та кінетичної енергії, але в політичному середовищі. Підтримка громадськості, 
немов потенційна енергія, може бути конвертована в інструменти впливу на 
прийняття рішень. Іншими словами, стає енергією кінетичною. 

В лютому партія „Батьківщина“ продемонструвала найбільше зростання 
серед конкурентів. Здобути такий показник допомогла криза в парла-
менті — де-факто крах більшості. І початком розпаду став вихід із коаліції 
саме „Батьківщини“, який відбувся одразу після проваленого голосування 
за відставку Уряду. Критична й влучна риторика лідерки партії призвела 
до збільшення вподобань серед невдоволених діючою владою верств 
населення. Публічна діяльність Юлії Тимошенко створила й інші іміджеві 
переваги: „…почала системні тематичні кампанії, підіймаючи тему тарифів, 
заявила про необхідність внесення змін до Конституції, зайняла конструк-
тивну антикорупційну позицію“, — наголосив один зі співбесідників. Іншим 
фактом є вдалі перемовини з паном Наливайченком під час візиту в США, 
результатом яких стало рішення про об’єднання. Про що й було повідом-
лено на прес-конференції в першій половині місяця. 

Серед локальних здобутків виділяється формування більшості в Житомирській 
обласній раді, де завдяки очільнику — представнику партії — вдалося знайти 
спільну мову з Опозиційним блоком та РПЛ. Також експертами була відмічена 
активна робота на Черкащині. З негативних тенденцій можна виділити вну-
трішньопартійні проблеми у Закарпатті та подальше програвання БПП у Києві 
та області. Кажучи про Київщину, один із фахівців наголосив: „Батьківщина 
не стала консолідуючим центром у регіоні і втрачає свій вплив і на депутатів, 
і на громаду“. Втім, позитивні здобутки сильно переважають, а отже індекс 
„Батьківщини“ у лютому склав +15,3. Прогноз на найближчі три місяці теж є 
позитивним — +13,3. Варто зазначити, що обидва показники є значно біль-
шими, ніж партія демонструвала ще місяць тому.
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ЗМІНИ ВПЛИВУ В ЛЮТОМУ 2016 

Індекс впливу політичних сил. Його величина може змінюватися від -50 до +50, де негативні значення свідчать про змен-
шення впливу, позитивні — про зростання. Чим більший модуль числа, тим більш значні зміни. 

Повний перелік партій наведено у статистичному додатку
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„Самопоміч“, навпаки, дещо знизила свою динаміку у порівнянні з січнем, але 
все одно місяць пройшов позитивно — індекс склав +9,2. Як і „Батьківщина“, 
„Самопоміч“ здебільшого набрала бали за рахунок подій у ВРУ, тобто завдяки 
загальнонаціональним тенденціям. Допомогла публічна позиція щодо  скан-
далу навколо Уряду та виходу „Самопомочі“ із парламентської коаліції. Також 
позитивно вплинуло підписання Закону про перевибори міського голови у 
Кривому Розі. Експерти схвально оцінили активізацію на Житомирщині, у 
першу чергу за рахунок здобутих раніше посад та початку введення електро-
нного врядування в Полтаві. Із негативних тенденцій спеціалісти зазначають 
зміну партійного керівництва у Хмельницькому та неоднозначність із висуван-
ням кандидата на пост криворізького міського голови: „Фактично вони зробили 
спробу перезавантаження в регіоні, але зміною кандидата себе дискредиту-
вали“. Попереду у „Самопомочі“ вибори мера Кривого Рога, результати яких 
неодмінно відобразяться на майбутніх показниках партії. Зрештою, експерти 
оптимістичні в оцінках перспектив партії та очікують зростання її впливовості 
в найближчі місяці: прогноз складає +9,9, що вище як за показник лютого, так 
і за прогноз в минулому випуску. 

БПП „Солідарність“ на противагу вище згаданим партіям активно трансфор-
мував і витрачав електоральну підтримку заради утримання існуючого Уряду. 
Події в парламенті негативно відобразились на іміджі БПП, і таку думку висло-
вила значна група експертів. Тим не менш, за підсумками лютого „Солідарність“ 
продовжила збільшувати свій вплив, в тому числі за рахунок регіональної 
кон’юнктури. БПП активно впливав на політику місцевого рівня завдяки ство-
реним та сформованим у лютому більшостям у місцевих радах. Експерти з 
різних регіонів вказували на активне використання адміністративних ресурсів 
президентською партією, зокрема в Черкаській та Закарпатській областях. В 
Полтаві БПП утворив більшість у міськраді, що, з одного боку, збільшило вплив, 
а з іншого викликало критичні зауваження експертів через єднання з ідеологіч-
ним опонентом — „Опозиційним блоком“. Наявність різноспрямованих факторів 
спричинила уповільнення темпів зростання впливу у порівнянні з січнем на 9,7 
пунктів до позначки +8,2. На думку експертів, негативні тенденції з часом пере-
важатимуть, що призведе до зниження впливу партії протягом наступних трьох 
місяців — прогноз складає –5,1. 
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ОЧІКУВАННЯ ЗМІН ВПЛИВУ 
В БЕРЕЗНІ — ТРАВНІ 2016 

Індекс впливу політичних сил. Його величина може змінюватися від -50 до +50, де негативні значення свідчать про 
зменшення впливу, позитивні — про зростання. Чим більший модуль числа, тим більш значні зміни. 

Повний перелік партій наведено у статистичному додатку
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У січневому випуску УПМ ми відзначили активну роботу „Свободи“ у місце-
вих радах (+10,9). За результатами лютого вплив продовжує зростати, але вже 
меншими темпами. Зростання забезпечили активна робота в традиційних для 
партії регіонах і створення позитивного інформаційного фону, на кшталт бло-
кування російських фур. Втім, як підкреслив один з експертів, така діяльність 
може вказувати на відсутність структурних змін у роботі та продовження кри-
зових тенденцій в середині партії, про які згадувалось в попередньому випуску 
УПМ. Отже, за підсумками останнього зимового місяця індекс „Свободи“ склав 
+6,5. Прогноз не змінився у порівнянні з попереднім випуском і залишився на 
позначці +7,5

Оцінюючи діяльність „Опозиційного блоку“ наприкінці зими,  експерти зга-
дували невдале голосування за відставку Уряду, призначення перевиборів 
у Кривому Розі і скандали у Сєвєродонецьку та Дніпропетровську. У Дніпрі 
частина депутатів „Опоблоку“ сформувала більшість разом зі своїми політич-
ними опонентами, за що їх було виключено з партії. На Луганщині осередком 
було ініційовано процес усунення міського голови. Експерти вказали на зни-
ження впливу в Одеській області за рахунок збільшення активності партії 
„Довіряй ділам“.  Крім того, в якості позитивних чинників були зазначені наяв-
ність лідерів думок в осередках, оновлення обличь та поява нових спікерів у 
партії. Загалом „Опозиційний блок“ продемонстрував слабке зростання — +1,7 
пунктів у лютому. Щодо прогнозу на найближчі три місяці, то тут експерти 
надають більш позитивних оцінок, основою для яких є зростання опозиційних 
настроїв: +4,1.

Продовжує свою роботу „Рух за очищення“. Незважаючи на те, що фак-
тично це не партія, що це об’єднання немає прямих важелів впливу, і що 
самі члени руху публічно не підтверджують тезу про створення партії 
на основі цього проекту. Співбесідники також вказували на зниження 
активності: протягом останнього місяця „Рух за очищення“ менше зга-
дувався в медіа-просторі, корегуванню піддався графік „всеукраїнського 
туру“ антикорупційного форуму. Це може свідчити про проведення 
додаткових консультацій та перемовин з можливими союзниками. До 
числа таких деякі експерти відносять не лише невеликі партії на кшталт 
„Сили людей“ і „Демократичного альянсу“, а й „Самопоміч“. Співпраця цих 
політичних сил із Саакашвілі викликана тим, що поява потужного про-
екту зі схожими гаслами та електоральною спрямованістю може значно 
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ПОРІВНЯННЯ ЗМІН 
ВПЛИВОВОСТІ В СІЧНІ ТА 

ЛЮТОМУ 2016

Індекс впливу політичних сил. Його величина може змінюватися від -50 до +50, де негативні значення свідчать про змен-
шення впливу, позитивні — про зростання. Чим більший модуль числа, тим більш значні зміни. 

Піктограми зображують напрямок динаміки індексу (уповільнився, прискорився тощо) порівняно до попереднього місяця, 
кількість стрілочок відповідає темпу.

Повний перелік партій наведено у статистичному додатку
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послабити позиції перших. Іншою причиною зниження активності „Руху 
за очищення“ може бути зменшення актуальності питання перевиборів, 
відповідно — відсутність необхідності форсувати підготовку.

На думку експертів, кризові явища в Уряді та парламенті, звинувачення в коруп-
ції найближчого оточення Президента та інші негативні тенденції створюють 
вакуум довіри навколо найвпливовіших партій. Саме за рахунок розчарованого 
електорату „Народного фронту“, „Солідарності“ та частково інших політичних 
сил, „Рух за очищення“ продовжить зростати і набувати впливовості на наці-
ональному рівні.

УКРОП продемонстрував сильне уповільнення в порівнянні з індексами січня. 
На загальнонаціональному рівні про партію чутно все менше, і так само менше 
про неї стали говорити експерти: „На виборах взяли голоси, але далі нічого не 
відбувається“. Дезорганізація через затримання Геннадія Корбана, протисто-
яння Президенту, орієнтованість на вибори – саме так спеціалісти згадували 
діяльність партії протягом лютого. Певне зростання відбулось здебільшого 
завдяки локальній перемозі в Дніпропетровську, де була сформована більшість 
у міській раді на базі УКРОПу і „Самопомочі“ (+1,4 в лютому). У прогнозному 
періоді експерти теж не очікують значного зростання — +1 на найближчі три 
місяці. 

Знизились оцінки РПЛ: позиція очільника партії щодо його присутності в 
коаліції не надала реальних переваг партії на сьогодні, але в подальшому це 
може змінити динаміку впливу у позитивному напрямку. До речі, експерти 
позитивно оцінили медійну підтримку партії, але зазначили її популістський 
характер та припущення стратегічних помилок. В регіональному розрізі пар-
тія мала як позитивні, так і негативні тенденції, що фактично нівелювали одне 
одного. Отже у лютому лише +0,7. Прогноз є дещо кращим, але теж не вбачає 
значного зростання — +1,7.
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 „Відродження“ продовжило активно впливати на перебіг подій у Харківській 
області та збільшило свій вплив на Одещині, де через розлад більшості БПП 
у місцевих радах, депутати „Відродження“ отримали реальні важелі впливу на 
прийняття рішень. Оцінка експертів — +2,4 пункти у лютому. Втім, у подаль-
шому експерти не прогнозують змін впливу цієї партії.

Зниження впливовості продемонстрували  „Наш край“, „Народний контроль“, 
„Громадська сила“, „Аграрна партія“ та „Демократичний фльянс“. Продовжує 
стрімке падіння „Народний фронт“ — в лютому індекс склав –6,5, що на 0,3 
пункти гірше січневого показника. Негативним є і прогноз: –6,1 проти –4,3 
місяцем раніше.

Загалом лютий запам’ятався парламентською кризою, і саме події у ВРУ згаду-
вались експертами найчастіше. Ми бачимо, що ті політичні сили, які залишились 
невдоволеними лютневими подіями у парламенті, принаймні змогли отримати 
іміджеві переваги над конкурентами. Та чи зможуть вони максимально вигідно 
цим скористатись, покажуть наступні кілька місяців.



ПОТЕНЦ ІАЛ
Шанси отримання голосів виборців 

політичними партіями.
Вірогідність проведення

парламентських виборів протягом най-
ближчих 12 місяців
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ВИБОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ПАРТІЙ У ЛЮТОМУ 2016

Індекс електорального потенціалу партій. Його величина може змінюватися від 0% до 100%. Чим більше значення 
індексу, тим більшу кількість голосів партія має шанс отримати на виборах, якби вони відбувалися на початку березня 

2016 року
Повний перелік партій наведено у статистичному додатку
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Експерти зазначили 21 партію, яка має теоретичні шанси потрапити до 
Верховної Ради України у разі проведення виборів народних депутатів.  
„Оперативна соціологія“ вважає, що чим частіше експерти згадують ту чи іншу 
партію, тим більшим електоральним потенціалом вона володіє та, відповідно, 
має можливість отримати більшу кількість голосів виборців.  

Так, за підсумками політичних перипетій лютого, лідером залишився БПП 
„Солідарність“.  Порівнюючи з результатами січня, президентська партія закрі-
пилась на вершині, додавши у свій актив ще 2 відсоткових пункти (в.п.). Шанси 
„Солідарності“ виглядають найбільш перспективно за рахунок володіння 
адмінресурсом. Такий трамплін дозволить стрибнути вище інших політичних 
сил – максимальний ефект при мінімальних витратах.

Наростила свій електоральний потенціал і „Батьківщина“, при чому більшими 
темпами — зростання склало 3,5 в.п. у порівнянні з попереднім місяцем. Партія 
Юлії Тимошенко певний час перебувала в тіні. Застосувавши тактику „дивної 
війни“, поміркованої тихої політики, „Батьківщина“ змогла накопичити вдосталь 
сил для майбутньої боротьби за міністерські портфелі чи навіть депутатські 
мандати. Вихід із коаліції став початком активної фази протистояння. Вслід за 
цим була оприлюднена стенограма засідання РНБО, яка спричинила певний 
резонанс. Навіть якщо остання дія була спрямована проти Юлії Тимошенко, то 
це не призвело до зниження її електоральних шансів. А медійна присутність 
лиш активізувала її прихильників. 

Також у зв’язці з пані Тимошенко неодноразово був згаданий Валентин 
Наливайченко та його громадська організація „Антикорупційна платформа“. 
На думку експертів, „...Наливайченку не вистачить ні матеріальних, ні часо-
вих ресурсів для того, аби сформувати самодостатню політичну силу“. 
Натомість, проект екс-голови Служби безпеки України підсилить партійну 
структуру Батьківщини: „Підсилить її своїм іміджем, своєю репутацією, своїм 
рухом та додатковим електоратом“.  Тож, від такого симбіозу виграє як Юлія 
Тимошенко, так і сам пан Наливайченко. 

Найбільш динамічно в лютому зріс „Опозиційний блок“ — його шанс потра-
пити до ВРУ збільшився на 6 в.п., сягнувши позначки 61%. Таке збільшення 
базується на декількох факторах. По-перше, це критична риторика на тлі погір-
шення економічного становища, це залучення електорату, що є невдоволеним 
та розчарованим діями чинної влади, це апеляція до „ностальгічних“ почуттів. 
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По-друге, це вичікувальна позиція. Мала присутність в медіа-просторі доз-
воляє поступово зменшити рівень негативних асоціацій та не набути нових. 
Третім фактором є наявність вагомих лідерів громадської думки в низці облас-
тей, що посилюють позиції партії в регіонах.

„Радикальна партія Олега Ляшка“ та „Самопоміч“ також додали собі декілька 
пунктів. РПЛ це вдалося на фоні активних перемовин, щодо створення нової 
коаліції. А „Самопомочі“ — навпаки, завдяки виходу з останньої у відповідь 
на невдале голосування за недовіру Уряду. Дещо позитивну динаміку проде-
монстрував і „Наш край“ — зростання на 1,9 відсоткових пункти у порівнянні з 
попереднім місяцем — але його шанси залишилися на низький позначці в 9%. 

До групи лідерів підтягується УКРОП. На думку експертів, „пожвавлення розмов 
довкола цієї партії викликане поверненням до України Ігоря Коломойського“. 
„Прихильники УКРОПу вірять у те, що сильна рука Ігоря Валерійовича зможе 
підписати мирову з Банковою, і у партії відкриється друге дихання“. До того 
ж, дехто зі спеціалістів вважає, що консолідація сил навколо Геннадія Корбана 
дозволяє партії залишатись на вустах: „Як правило, люди підтримують гнаних 
і голодних політв’язнів. Списувати УКРОП з рахунків ще зарано“. 

Трохи зменшилась імовірність потрапляння до парламенту партій „Відродження“ 
та „Свобода“. Якщо перша просто зникла з медійного простору, то „Свобода“, 
на думку спеціалістів, „намагається піднімати на розгляд резонансні питання, 
і люди очікують розвитку подій. Але поки що виходить лише говоріння“. До 
активу партії експерти записали блокування російських фур та активізацію 
роботи Олега Тягнибока у регіонах. 

Показник „Народного фронту“ вдвічі зменшився у порівнянні з січнем, і тепер 
його шанси геть мізерні — 3% за підсумками лютого. Така динаміка, на думку 
експертів, схожа на динаміку довіри до Прем’єр-міністра, і призупинити її 
здатна хіба що відставка пана Яценюка. 

Повністю втратили шанси бути обраними до парламенту дві політичні сили: 
„Аграрна партія“ та „За конкретні справи“ — жоден експерт не назвав їх.

Що ж стосується „Руху за очищення“, то якби така партія існувала, її шанси 
потрапити до Верховної Ради становили б 41% — це майже вдвічі більше зна-
чення попереднього місяця. Турне містами України приносить свої плоди, а 
пан Саакашвілі мало-помалу акумулює свій електорат на антикорупційній ниві. 
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ПОРІВНЯННЯ ВИБОРЧОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ В СІЧНІ 

ТА ЛЮТОМУ 2016 

Індекс електорального потенціалу партій. Його величина може змінюватися від 0% до 100%. Чим більше значення індексу, 
тим більшу кількість голосів партія має шанс отримати на виборах, якби вони відбувалися на початку березня 2016 року. 

Піктограми зображують напрямок динаміки індексу (зменшився, збільшився тощо) порівняно до попереднього місяця, 
кількість стрілочок відповідає темпу.

Повний перелік партій наведено у статистичному додатку
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В проекції цієї партії, на думку експертів, будуть перебувати „Сила людей“ та 
„Демальянс“, які продовжать проводити консультації з приводу майбутньої 
взаємодії. 

У цьому місяці до списку партій вперше потрапило цілих шість нових назв. І 
хоч їхні шанси мало відрізняються від нуля, а саме не перевищують 3%, втім, 
це підтверджує зменшення консолідації політичного середовища.

Варто згадати „Громадянську позицію“, яка продемонструвала в лютому 
доволі активне зростання — +3,3 в.п.. Такий темп може бути порівняний з 
динамікою, наприклад, РПЛ або „Батьківщини“. Це може свідчити про акти-
візацію діяльності політичної сили. З іншого боку, зростання може бути 
обумовлено також і результатами досліджень, які були опубліковані у мину-
лому місяці. На думку „Оперативної соціології“, оприлюднення рейтингів 
викликає відповідну реакцію штабів кандидатів і партій. А ці дії змінюють 
існуючу конфігурацію у політичній сфері. У квантовій механіці такий процес 
називається декогеренцією, тобто неможливістю спостерігати за системою, 
вимірювати її властивості без взаємодії з нею. Отже, будь-яке спостереження 
неминуче веде до впливу на систему.
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Як вже було сказано на початку розділу, ми вважаємо, що частота згаду-
вань партії експертами корелює з ї ї здатністю отримати голоси виборців. 
Розподілимо всю кількість голосів „потенційних виборців“ між партіями про-
порційно до їхніх індексів. За результатами обчислень 7 партій отримають 
частку „потенційних голосів“, що перевищує 5%. Іншими словами, до парла-
менту зможуть пройти: БПП, „Батьківщина“, „Самопоміч“, „Опозиційний блок“, 
РПЛ, „Свобода“ та УКРОП. Варто зазначити, що на ці 7 партій — третину від 
усіх згаданих експертами — припадає 91% голосів „потенційних виборців“. Цей 
показник є дещо меншим за показник попереднього місяця, коли на ці ж партії 
припадало 92%, та складали вони більшу частку від загального переліку — 7 
з 18 — не надто вагомий, але ще один аргумент на користь деконсолідації 
політичного поля в лютому.

Продовжуючи логічний ланцюжок, розрахуємо кількість „гіпотетичних манда-
тів“, що отримують партії (за існуючою пропорційною системою). Лідерами за 
цим показником є БПП і „Батьківщина“ — вони можуть претендувати на 46 і 42 
„гіпотетичних мандати“ відповідно. Але ці показники є гіршими за січневі, так 
само як і в ВО „Свобода“. Інші чотири партії, природньо, поліпшили свої позиції. 
Втім, всі ці зміни не є суттєвими — відмінність від значень попереднього місяця 
складає лише 1–3 „гіпотетичних мандати“. 

Історія була б неповною, якщо не змоделювати, до чого може призвести участь 
„Руху за очищення“ пана Саакашвілі в виборчому процесі. Отже, якби партія 
була сформована в січні, вона б змогла отримати лише 4,7% „потенційних голо-
сів“ і не приймала б участі в розподілі „гіпотетичних мандатів“. Але в лютому 
цей показник збільшився б до 8%, що дало змогу партії пана Саакашвілі пре-
тендувати на 20 „гіпотетичних депутатських крісел“. Відповідно, зменшилось 
би представництво всіх інших партій за виключенням УКРОПУ, який би зберіг 
статус-кво на рівні січня.

Підсумовуючи результати моделювання, можна сказати, що всі перипетії 
останнього місяця зими не призвели до суттєвої зміни диспозиції в україн-
ському політикумі порівняно до попереднього місяця. Втім, якщо порівнювати 
з розподілом, що існує в ВРУ зараз, то ситуація виглядає діаметрально іншою: 
якби в лютому відбулися вибори до Верхної Ради України, це призвело б до 
істотної перестановки сил у парламенті. Та перестановка ця була б аж ніяк не 
на користь теперішніх лідерів — БПП і „Народного фронту“. Останній би вза-
галі не зміг подолати 5%-ий бар’єр, а президентська партія зменшила б своє 
представництво у ВРУ майже в півтори рази.
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РОЗПОДІЛ
«ГІПОТЕТИЧНИХ МАНДАТІВ» 

СЕРЕД ПАРТІЙ

Розрахункова кількість депутатів від партій, які змогли пройти б до ВРУ за пропорціною системою. Розраховується на 
підставі електорального потенціалу партій. Піктограми зображують напрямок динаміки індексу (зменшився, збільшився 

тощо) порівняно до чинного становища, кількість стрілочок відповідає темпу.
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Імовірність виборів протягом найближчих 12 місяців збільшилась на 5,5 від-
соткових пункти і складає 66%. Іншими словами, більшість експертів вважає, 
що вибори відбудуться в цей період. Втім, інша частка спеціалістів вважає, 
що виборів протягом 12 місяців не буде, наводячи аргументи на користь цієї 
позиції. Отже, почнемо саме з аргументів contra.

По-перше, існує думка про те, що „політичне затишшя, яке ми можемо спо-
стерігати декілька останніх тижнів — це є не що інше, як стабілізація...“. І на 
додачу „Петро Порошенко заявив, що це скликання Ради буде працювати до 
кінця свого терміну“. 

По-друге, на думку спеціалістів, дві найбільші фракції Верховної Ради самі 
не зацікавленні у перевиборах, адже це може знизити їх представленість у 
парламенті. В результаті перевиборів „збільшити свою присутність можуть 
„Самопоміч“, „Опозиційний блок“, УКРОП, „Свобода“. Відповідно, Блок Петра 
Порошенка та „Народний Фронт“ у цьому просто не зацікавлені“, — зауважив 
один з представників українського політикуму. На користь цієї думки говорять 
і результати моделювання „Оперативної соціології“, про яке було написано 
вище

По-третє, експерти вважають, що „буде створена нова ситуативна коаліція“. 
Звичайно, де-юре більшість зараз продовжує існувати, але її працездатність 
піддається сумніву. Додає невпевненості й позиція Олега Ляшка, який ще 
восени заявляв про вихід з коаліції. Втім, експерти вважають, що із форму-
вання нової, переформатованої коаліції депутати впораються. Адже „ніхто не 
хоче витрачати кошти на таку річ, як вибори, ніхто не хоче втрачати бізнесові 
схеми, які потім доведеться знову налагоджувати“.

Серед спеціалістів, які вказали на те, що перевибори відбудуться протягом 
найближчого року — таких, нагадаємо, 66% — також є ті, хто вірить у створення 
ситуативної коаліції.  Проте вона буде короткочасною та недієздатною: „Буде 
створена технічна коаліція. Будуть прийматись проміжні рішення, домовле-
ності для того, щоб її зберегти. Вона існуватиме деякий час, щоб підготувати 
електоральне поле і влітку розпочати жнива“. 
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ІМОВІРНІСТЬ 
ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 

ВИБОРІВ ДО ВРУ

Імовірність проведення виборів до Верховної Ради України протягом найближчих 12 місяців — з березня 2016 по лютий 
2017 року

66%
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Цікаво, що якщо звернути увагу на партійний склад наших співбесідників, то 
89% членів партії УКРОП вважають, що вибори відбудуться. Таку ж думку 
мають 79% представників ВО „Свобода“, 73% партійців „Самопомочі“ та 70% 
членів „Опозиційного блоку“ — всі показники вище середнього рівня. Саме ці 
партії найбільше зацікавлені у проведенні перевиборів і найпотужніше транс-
люють цю думку.

Відповідно, у створенні нової коаліції за умови збереження складу парламенту, 
вони навпаки не мають інтересу. Натомість домовленості з „Опозиційним 
блоком“ навряд відбудуться, тому що це може призвести до драматичного 
падіння рейтингів провладних сил. Як зауважив один з депутатів: „…коаліції з 
„Опозиційним блоком“ не зрозуміють люди. З цього приводу будуть довгі дис-
кусії, а погіршувати рейтинги, позиції, імідж, створюючи коаліцію з уламками 
„Партії регіонів“, ніхто не хоче“. В результаті відсутність консенсусу безумовно 
призведе до позачергових виборів“.

Ще одним аргументом pro є необхідність реакції на зростання соціальної 
напруги. На думку спеціалістів, „соціально-економічна ситуація погіршується, 
зростає невдоволення широких верств. І для каналізації невдоволення потрібно 
спочатку пожертвувати коаліційним Урядом, а наступним повинен стати парла-
мент“. І тільки так можна подолати політичну кризу. „А якщо будуть намагання 
законсервувати цей процес, то переобирати доведеться і Президента“.
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ОЦІНКА ІМОВІРНОСТІ 
ВИБОРІВ ПРЕДСТАВНИКАМИ

РІЗНИХ ПАРТІЙ

Частка експертів від кожної партії, яка вважає, що вибори до Верховної Ради України відбудуться протягом найближчих 
12 місяців — з березня 2016 по лютий 2017 року
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ПЕРСОНИ
Оцінка експертами діяльності перших 

владних осіб. 
Особи, що максимально позитивно 
вплинули на український політикум
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Індекс діяльності перших владних осіб. Його величина може змінюватися від -50 до +50, де від’ємні значення свідчать 
про перевагу негативних оцінок діяльності, додатні — про перевагу позитивних. 

Піктограми зображують напрямок динаміки індексу (зменшився, збільшився тощо) порівняно до попереднього місяця, кіль-
кість стрілочок відповідає темпу.

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРШИХ 
ОСІБ ДЕРЖАВИ В ЛЮТОМУ 2016
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В оцінках діяльності перших осіб держави в лютому 2016 року більшість екс-
пертів налаштовані негативно. Індекси ані Президента, ані Прем’єр-міністра, 
ані Голови ВРУ не демонструють позитивних значень. Більше того, порівняно 
з минулим місяцем всі три показники знизились. Цікаво, що така оцінка в 
більшості випадків пов’язана з однією й тією ж самою політичною подією – 
невдалою спробою прийняти Резолюцію недовіри Кабінету Міністрів.

Діяльність Президента в минулому місяці була оцінена експертами здебільшого 
негативно. Серед головних помилок голови держави була названа спроба від-
ставки Прем’єр-міністра, яку Петро Олексійович анонсував, проте не реалізував. 
На думку одного з експертів, Президент „виступив дестабілізуючим фактором, 
бо він фактично проголосив необхідність відставки Уряду, запустив певні про-
цеси. Відставки не відбулось, у результаті – втрата довіри до всієї української 
влади, а це була і довіра з боку зовнішніх партнерів. Президент запустив, але 
до кінця не вирішив цю проблему“. Інший співрозмовник „Оперативної соціо-
логії“ піддає сумніву здатність пана Порошенка керувати державою, якщо той 
не здатен контролювати власну фракцію в парламенті під час такого важли-
вого голосування, як відставка Уряду. Нагадаємо, 39 депутатів із фракції БПП 
були або відсутні, або утримались, або не голосували за резолюцію недовіри 
Уряду. Незважаючи на це, як і минулого місяця, низка наших співрозмовників 
схвально оцінює діяльність Петра Олексійовича на міжнародній арені. 

Діяльність Прем’єр-міністра в лютому отримала вкрай негативну оцінку. 
Експерти вважають, що на сьогодні голова Уряду втратив будь-яку довіру гро-
мадян і повинен сам піти у відставку. „Він себе вичерпав як керівник, як постать, 
як політик. Подальше падіння його рейтингу цілком очевидне“, – зазначає один з 
експертів. Серед факторів, які призвели до негативної динаміки в оцінці діяльно-
сті Арсенія Петровича, більшість експертів назвали відсутність або недостатнє 
втілення в життя реформ і, як наслідок цього, значне погіршення економічної 
ситуації в країні. Один зі співрозмовників „Оперативної соціології“ охарактеризу-
вав діяльність Прем’єр-міністра так: „голий піар, абсолютна непрофесійність, 
відсутність пакету реформ, який він має проводити, співпраця з олігархами“. 
Також експерти піддали значній критиці заяву голови Уряду про необхідність 
продажу 1 млн га землі, що перебуває в державній власності. За словами 
пана Яценюка, сьогодні ця земля  „перебуває у тіньовому і корумпованому 
обороті“, тому необхідно провести відкритий та прозорий аукціон для ї ї 
продажу. 
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Проте, характеризуючи ці слова Прем’єр-міністра, один з експертів зазна-
чає: „Остання заява про продаж українських земель остаточно показує, що 
людина взагалі не на своєму місці. Або відпрацьовує чіткий план, який хтось 
йому підсунув, або не знає, що робити, та натискає на останню кнопку, яка в 
нього залишилась“. 

Порівняно з діями Президента та Прем’єр-міністра, активність Голови ВРУ в 
лютому зазнала меншої критики з боку експертів. Однак, якщо у січні оцінка 
діяльності пана Гройсмана мала позначку плюс, то в лютому вона набула від’єм-
ного значення. Це пов’язано з голосуванням за відставку голови Уряду. „Голова 
ВРУ втратив довіру. Зрозуміло, що він приймав участь у маніпуляції з відстав-
кою“, – зауважив один із експертів. Також серед звинувачень, які звучали в 
бік голови парламенту, можна відмітити його підконтрольність Президенту, а 
також постійні порушення Регламенту роботи ВРУ. „Те, що він не проголосував 
за відставку Яценюка, показує, що в людини немає своєї думки, він виконує 
тільки вказівки. А нам потрібен незалежний Голова ВРУ, який наведе порядок 
у Регламенті“, – відмітив один з фахівців. Частина експертів відмічає серед 
позитивних дій голови Верховної Ради професійне виконання покладених на 
нього обов’язків, а також спроби зайняти нейтральну позицію в політичних 
суперечках. Однак, слід зазначити, що значній кількості наших експертів було 
важко оцінити діяльність Голови ВРУ, тому що, за їх словами, він поки що „три-
мається в тіні“. Тобто підсумкова оцінка, яка наближується до нуля, викликана 
скоріш великою кількістю нейтральних відгуків на діяльність пана Гройсмана, 
аніж балансом позитивних і негативних оцінок.
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ОСОБИ, ЩО
НАЙБІЛЬШ ПОЗИТИВНО

ВПЛИНУЛИ НА ПОЛІТИКУМ

Частота згадування в якості персони, що вплинула найбільш позитивно на політичне життя в лютому 2016 року.
Повний перелік осіб наведено в статистичному додатку
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Лютий характеризується пожвавленням політичного життя та активізацією 
січневих персон. В цілому, відчувається запит на конструктивну, але різку кри-
тику та вирішення нагальних для країни питань. Про це свідчить топ персон 
цього місяця, зокрема риси, що їм притаманні, їх критичні заяви та питання 
порядку денного.

Наприклад, Міхеїл Саакашвілі закріпив свої позиції лідерства у порівнянні з січ-
нем та отримав +0,9 відсоткових пункти, досягнувши позначки 27%. На думку 
експертів, образ Саакашвілі несе в собі сильні лідерські риси. Це образ прямолі-
нійного та безстрашного політика. Серед інших осіб він „відзначається здатністю 
бачити рішення в складних ситуаціях та домагатися їх впровадження“. Разом 
ці характеристики утворюють „політика нової формації“, в якому популізм під-
кріплюється рішучими діями. І саме це допомагає йому отримати таку високу 
підтримку експертів.

Перш за все, Саакашвілі згадували в контексті створення та активної діяль-
ності в Антикорупційному русі, зокрема антикорупційних форумах, а також у 
контексті притискання реформ, критики Уряду, плідної роботи на митниці та 
в прокуратурі.

До схожого типажу можна віднести й Сергія Лещенка, який, як і раніше, „забез-
печує високий тонус політикуму“. Незважаючи на схожість образів панів 
Саакашвілі та Лещенка, активність останнього уступає. Отже, у порівнянні з 
січнем він втратив 0,6 відсоткових пунктів — 4% експертів згадали його персону.  
Слід зазначити, що активність Лещенка в лютому пов’язана, в першу чергу, з 
“висвітленням неформальних домовленостей” щодо відставки Уряду. 

Тема невдалого голосування за недовіру Уряду є дуже актуальною в лютому, 
більшість персон з нашого топу в той чи інший спосіб були пов’язані з нею. 
Одним з таких осіб є Олег Березюк. Зокрема, експерти зазначили, що „він 
має чітку, продуману та прогресивну позицію щодо невдалої відставки Уряду“. 
Завдяки цьому він додав 3,8 відсоткових пункти в місячному порівнянні, під-
нявшись до позначки 6%.



35

У П М

operatyvnasociologia.com

Особливо стрімке зростання цього місяця продемонструвала Юлія Тимошенко. 
Ще місяць тому пані Тимошенко була малопомітною, як в медійному просторі, 
так і в розмовах експертів — лише 1% за результатами січня. Але вже в лютому 
відбувся величезний стрибок: майже на 11 відсоткових пункти до позначки 
12%. Тепер лідерка „Батьківщини“ впевнено посідає друге місце нашого чарту. 
Найбільш цікавими в цьому місяці стали її позиція і риторика щодо відставки 
Уряду та вихід з коаліції. Символічною також була зміна  іміджу, чим вона при-
вернула додаткову увагу до своєї постаті.

Згадуваність Петра Порошенка як активного суб’єкта в цьому місяці зали-
шилась без зміни. На відміну від пана Порошенка, Володимир Гройсман за 
підсумками місяця отримав зростання більше ніж на 3 відсоткових пункти.

Позиції Андрія Садового теж виросли в лютому, збільшення склало 2,3 відсо-
ткових пункти — до відмітки 5%.  Експерти схвально оцінили його діяльність 
на посаді голови міста Львова. „Хороший мер, бо збільшив бюджет міста та 
залучив до нього інвестиції“, — зауважив один із співбесідників. 

Зростанням також відзначились Олег Ляшко (+2,6 в.п.), Олег Тягнибок (+1,2 в.п.) 
та спорсменка Олена Підгрушна, що отримала в лютому 3%.

Окремо слід сказати про персон „однієї заяви“. Одним з них став Айварас 
Абромавічус, який за результатами попереднього випуску міг би отримати 11%. 
Ця інформація не була опублікована, оскільки подія, за яку його згадували — від-
ставка та корупційні звинувачення — припала все ж таки на початок лютого, тобто 
період спілкування з експертами. Втім, вже за результатами лютого він отримав 
лише 4%.  Другою такою особою став музикант Святослав Вакарчук, якого в січні 
згадало 4% опитаних експертів, а в лютому — жоден.

Підсумовуючи, скажемо, що переважна більшість персон лютого потрапила 
в чарт радше через свої влучні та своєчасні заяви щодо актуальних подій, ніж 
завдяки величині своїх досягнень. 



СУСПІЛЬ -
СТВО

Шанси отримання голосів виборців 
політичними партіями.

Вірогідність проведення
парламентських виборів протягом най-

ближчих 12 місяців
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В цілому „Оперативна соціологія“ спостерігає погіршення ситуації в суспіль-
стві протягом трьох зимових місяців. Експерти тотально відзначають падіння 
рівня добробуту: індекс майже досягнув дна, склавши –47,6. Рівень оптимізму 
населення також знизився, хоч і не так швидко. Єдине, в чому експерти вба-
чають обережний оптимізм — це стримане зростання впливу суспільства на 
прийняття політичних рішень. Втім, навіть ця тенденція уповільнюється: у 
порівнянні з минулим випуском індекс зменшився майже на 6 пунктів, зупи-
нившись на позначці +3,7.

Головні фактори погіршення добробуту населення, природньо, знаходяться в 
економічній площині. Так, лише за зимові місяці гривня знецінилась на 13% з 
23,46 USD/UAH в грудні 2015 року до 26,47 USD/UAH в лютому цього року. 
Якщо ж порівнювати з початком осені, коли за 1 долар давали менше 22 гри-
вень, то падіння склало понад 21%. Відповідно, збільшилися й ціни: навіть за 
офіційними даними інфляція протягом грудня — лютого становила 1,2%. Додав 
негативу й тарифний тягар. І без того висока вартість комунальних послуг (осо-
бливо взимку, під час опалювального сезону) додатково збільшилась через 
удорожчання водопостачання з 1 лютого. 

З іншого боку, зростання заробітних плат (теж за офіційними даними) склало 
лише 3% для номінальних величин, втім як реальні навіть знизились на 1% 
(лютий до грудня минулого року)1. Зріс і рівень безробіття: взимку воно склало 
1,9% від загальної кількості працездатного населення, натомість ще восени 
цей показник становив трохи більше за 1,5%. Крім цього, експерти вказують 
і на недофінансування бюджетної сфери, і на відміну низки пільг. Відсутній 
оптимізм і в іншій галузі — малому та середньому бізнесі. Співбесідники 
„Оперативної соціології“ відзначають „перешкоди в діяльності підприємців 
та відсутність інвестицій, що в свою чергу блокує можливість для розвитку 
бізнесу“.

Коментуючи причини уповільнення економіки, один зі спеціалістів перелічив: 
„війна, відсутність ефективних управлінських рішень та реформ, непрофесій-
ність Уряду та Нацбанку“.

1 Дані з усуненими сезонними коливаннями — як правило, в січні має місце стрибкоподібне зростання нарахувань 
через одноразові виплати.
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ДЕЯКІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Джерела: Державний комітет статистики України, Національний банк України
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Зрозуміло, що такий стан добробуту впливає й на настрої в суспільстві. На 
думку експертів, зниження оптимізму склало –32,7 за три зимових місяці. Втім 
цей показник залишився майже незмінним у порівнянні з попереднім міся-
цем, коли він становив –32,2. Обговорюючи погіршення настроїв, спеціалісти 
вказували такі причини: „відсутність справжніх реформ і невдала спроба від-
ставки Уряду“, „очікування фінансової нестабільності“, „нагнітання в ЗМІ щодо 
обставин в зоні АТО“. Відкладення отримання безвізового режиму з країнами 
Євросоюзу теж не додало оптимізму. На думку експертів, ця подія могла б 
стати для українців певним символом надії на краще, але навряд чи це ста-
неться протягом року. До того ж, цей здобуток надав би не лише віртуальні, 
проте й реальні переваги заробітчанам, кількість яких, за словами спеціалістів, 
неспинно зростає. Ще одним фактором погіршення є зростання міграційних 
настроїв — мова йде саме про виїзд на постійне проживання, а не лише про 
трудову міграцію.

Оцінюючи ступінь впливу громадськості на прийняття політичних рішень, 
експерти відзначають мляве зростання: +3,7. Головними причинами росту 
називають активізацію громадських та професійних об’єднань на локальному 
рівні, а також збільшення інтересу громадян до політичних процесів. Зокрема, 
в Києві „активно збираються петиції, йде боротьба проти забудов“, — заува-
жив один зі спеціалістів. Інший навів такий аргумент: „Громадськість отримала 
колосальну перемогу у вигляді Наказу Президента „Про сприяння розвитку 
громадянського суспільства“ та підтримку громадських інституцій, в тому 
числі через конкурсне фінансування, закріплене законодавчо“. 

Втім, на загальнодержавному рівні спостерігається протилежна тенденція, 
адже на даний момент суспільство не має діючих і універсальних важелів 
впливу — саме це є причиною гальмування росту.

Підсумовуючи, ще раз наголосимо, що навіть за драматичного становища в 
економіці рівень оптимізму мешканців України знижується майже в півтори 
рази повільніше, ніж рівень добробуту. А рівень впливу громадськості навіть 
навпаки зростає.
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ТЕНДЕНЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ 
У ЛЮТОМУ 2016

Індекс настроїв у суспільстві. Його величина може змінюватися від -50 до +50, де від’ємні значення свідчать про погір-
шення ситуації, додатні — про покращення.

Піктограми зображують напрямок динаміки індексу (уповільнився, прискорився тощо) порівняно до попереднього місяця, 
кількість стрілочок відповідає темпу.
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МЕТОДОЛОГ ІЯ

Структура вибірки експертів.
Перелік показників та їх сутність.
Методи та способи обчислення  

показників
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УПМ базується на консолідованій думці експертів — фахівців, що займаються 
політичною діяльністю та/або її аналізом.

Базисом цього дослідження є використання дельфійського методу як одного 
з методів експертного оцінювання. Основний принцип підходу полягає в тому, 
що певна кількість незалежних фахівців краще оцінює результат, ніж струк-
турована група особистостей. Це дозволяє уникнути пристосування окремих 
експертів до думки більшості. Ще однією перевагою є те, що метод дає мож-
ливість проводити опитування дистанційно, не збираючи експертів в одному 
місці.

До складу експертів входять: депутати ВРУ, обласних і міських рад, губер-
натори та мери, кандидати на посади мерів і депутатів, працівники КМУ, 
журналісти та блогери, аналітики та економісти тощо. Повний перелік екс-
пертів та їхні частки в структурі наведено на ілюстрації.

Нашими співбесідниками є мешканці всіх областей України та представники 
різних політичних сил. По-перше, це робить результати релевантними для 
всієї країни в цілому. А по-друге, унеможливлює похибку, яка могла б виник-
нути через наявність „упередженої партійної позиції“. Вибір конкретних осіб з 
великого переліку потенційних експертів здійснюється у випадковий спосіб, а 
контакти отримуються з відкритих джерел.

Будь-яка модель не здатна на 100% відтворити реальну систему, і наша не є 
виключенням. Проте вона дозволяє спростити сприйняття, зробити наочними 
тенденції та дійти висновків, корисних як для всебічної обізнаності, так і для 
прийняття важливих політичних рішень.

УПМ складається з низки кількісних та якісних показників. Кількісні — це, в 
першу чергу, індекси, які в числовому вигляді відображають процеси в полі-
тичному середовищі. В ролі якісних показників, здебільшого, виступають 
пояснення причин, які обумовили зміни кількісних показників. 
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РОЗРАХУНКОВА СТРУКТУРА 
ВИБІРКИ ЕКСПЕРТІВ

Частки різних категорій експертів у сукупній їх кількості
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Весь перелік показників можна поділити на три  великих блоки: „Партійне 
життя“, „Діяльність політичних інститутів і окремих осіб“ та „Настрої в 
суспільстві”.

Вплив — це здатність політичних партій впливати на прийняття тих чи інших 
рішень у сфері державного управління, соціальної політики законотворчості 
тощо. Ми вважаємо, що вплив є одним із найвагоміших показників, що харак-
теризує диспозицію політичних сил, особливо в період між виборами. Саме 
тому в УПМ ми вимірюємо зміни впливовості партій від місяця до місяця. Задля 
зменшення громіздкості опитування та збільшення зручності обстановки між 
співрозмовниками, при оцінюванні змін експертам пропонується назвати лише 
ті партії, які, на їхню думку, збільшили свій вплив (не більше 5), та ті, які його 
зменшили (теж не більше 5). Вважається, що сили, які не були згадані експертом, 
не змінили свого впливу. 

Очікування змін впливу — це бачення учасниками тендецій, які відбувати-
муться в політичному середовищі протягом найближчих трьох місяців. Такий 
прогнозний термін був обрабаний тому, що, як правило, в короткій перспективі 
експертам властиво недооцінювати прогнози, а в довгій — переоцінювати. До 
того ж, прогнозування з горизонтом вже навіть у півроку — це тема окремого 
дослідження. І навпаки, надто короткий термін призводить до ситуативних 
оцінок, замість розглянення загальних трендів.  Оскільки випуск виходить один 
раз на місяць, а період прогнозування становить один квартал, то обчислю-
вальний показник є нічим іншим, як рухомим середнім. 

При обчисленні показників впливу спочатку будується генеральний список пар-
тій, до якого входять: партії що пройшли у ВРУ; партії, що пройшли щонайменше 
до двух обласних Рад; партії, що входили до списку в попередньому опитуванні. 
Якщо за першими трьома ознаками партія не потрапляє до списку протягом трьох 
вимірювань поспіль, то вона видаляється з переліку. Після формування списку 
показники зміни впливу та підтримки обчислюються окремо для кожної партії з 
нього. Розрухунок ведеться за методом дифузійного індексу.

Наступний показник, який вимірюється в УПМ — це електоральний потенціал 
політичних сил. Запитуючи про шанси подолання п’ятивідсоткового бар’єру, ми 
обчислюємо частоту згадування партій. Вважаємо, що чим більше експерти 
називають ту чи іншу силу, тим сильнішим виборчим потенціалом вона воло-
діє та, відповідно, має можливість отримати більшу кількість голосів виборців. 
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Імовірність позачергових виборів характеризує вірогідність проведення виборів 
до Верховної Ради України протягом 12 місяців з моменту опитування, себто 
період оцінювання з кожним випуском зміщується на місяць вперед. 

Характеристика діяльності — суб’єктивне оцінювання експертами якості роботи 
владних осіб. Також вимірюється методом дифузійного індексу. Найбільш 
вагомі особи — це діячі, які, на думку експертів, є ініціаторами позитивних змін 
у суспільстві та/або в політичному середовищі. Ця категорія є досить широкою 
і охоплює акторів із абсолютно різних сфер.

Оцінка зміни рівня добробуту базується на баченні експертами змін різниці 
між доходами і витратами громадян. Оптимізм — це показник очікування 
суспільством позитивних змін в економічній і політичній ситуації. Відповідно, 
від’ємні значення цього показника свідчать про зворотню тенденцію, себто  про 
бачення поганих перспектив і погіршення ситуації. Вплив соціуму на політикум 
— це можливість громадськості якісно впливати на прийняття важливих полі-
тичних рішень на різних рівнях. Усі ці три показники оцінюються за минулий 
період тривалістю 3 місяці, отже теж є рухомим середнім (період оцінювання 
з кожним випуском зміщується на місяць вперед). 

Для обчислення показників використовуються два основних методи: кон-
тент-аналіз і розрахунок дифузійного індексу. Контент-аналіз — це метод 
вивчення документів, що передбачає систематичну числову обробку і оцінку 
компонентів тексту, з метою подальшої змістовної інтерпретації виявлених 
числових закономірностей. Виділяють два основних типи контент-аналізу: 
кількісний і якісний. Якщо кількісний аналіз націлений на виявлення частоти 
окремих тем, слів або символів, що містяться у тексті, то якісний аналіз пов’яза-
ний із фіксуванням нетривіальних висловлювань з розумінням цінності змісту 
повідомлення.
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Дифузійний індекс — метод підсумування загальної тенденції на підставі низки 
конкретних оцінок. Якщо більшість оцінок із серії є позитивними, то й загальне 
значення індексу є позитивним, і навпаки, у разі превалювання негативних оці-
нок, індекс набуває від’ємного значення. Обчислюється наступним чином:

P = 50 × α+ + 0 × α0 + (-50) × α–

Де P — показник, що вимірюється; α+ — частка експертів, що оцінили 
показник позитивно; α–— відповідно, негативно; α0  — частка експертів, які 
вважають, що показник не змінився за останній місяць. Значення індексу 
можуть коливатися в межах від –50 до +50, причому чим більше значення 
по модулю, тим сильніша загальна тенденція.

Простота використаних методів забезпечує легкість розуміння механізмів 
обчислення та побудови аналітичних висновків по кожному параметру.

З огляду на новизну поставленого завдання, його складність і комплексність, 
ми, безумовно, маємо намір продовжувати вдосконалення наших методик і 
підходів, і залишаємося відкритими для пропозицій, побажань та зауважень. У 
той же час, будь-які зміни в методологію будуть вноситься таким чином, щоб 
зберегти сумісність і порівнянність результатів різних випусків.




