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МЕТОДОЛОГІЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
особи у віці 18 та більше років, 
які постійно проживають у м. Києві

ПОХИБКА ВИБІРКИ / КОНТРОЛЬ ПОЛЯ
• стандартні відхилення при достовірних 95% 

співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 
складають 1,4-2,3% 

• 20% валідизація факту та повноти проведення 
інтерв'ю методом телефонного опитування

МЕТОД ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ
• індивідуальне інтерв’ю за місцем мешкання 

респондента
• тривалість 1 інтерв’ю – 40 – 60  хвилин

ВИБІРКА
• 2005 респондентів
• 246 маршрутів за 10 районами міста

ТЕРМІНИ ОПИТУВАННЯ 
Остання хвиля: листопад-грудень 2019 року 

Методологія дослідження 

РОБОТА ВИКОНАНА В МЕЖАХ НДР:
«Детермінанти суспільних переваг 

територіальної громади міста Києва»

ВИКОНАВЕЦЬ:
Відділ соціологічного моніторингу розвитку міста 

КНДУ «НДІРоМ»

ЗБІР ПЕРВИННОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ  ІНФОРМАЦІЇ:

Соціологічна компанія «Перша рейтингова система» /Організація і 
проведення збору первинної соціологічної інформації (Код ДК 

021-2015: 79320000-3 «Послуги з опитування громадської думки»)
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• Порівнюючи тенденції оцінювання киянами змін у місті протягом трьох років 
моніторингу, позитивним є факт скорочення показника «відбулися зміни на гірше» 
з 19,7% у 2017 р. до 13% у 2019 р. при збереженні ½ частини мешканців столиці, 
котрі відзначають наявність позитивних змін. 

• За півріччя 2019 року, коли на тлі президентських виборів, зафіксовано зростання 
до 56% частки тих, хто оцінив зміни в столиці як позитивні, проте до кінця року, 
відсоток «ейфорійно» налаштованих киян повернувся в стабільні 48% (2018 р. – 
46%), збільшивши  частку переконаних, що «нічого у місті не змінилося» (з 21,5% 
до 35,5%).

• Про наявність у киян очікувань і певних «авансів», пов’язаних, насамперед, з 
приходом нової влади в країні, свідчить наявність 42,3% тих, хто 06.2019 р. був 
переконаний, що розвитку ситуації в Києві спрямований у правильному напрямку - 
це удвічі більше, ніж наприкінці 2018 р. -  22,5%. З прямо пропорційним 
скороченням - з 45,3% у 12.2018 р. до 23,2% у 06.2019 р. -  частки тих, хто оцінив 
спрямованість розвитку як «неправильний».      Дані опитування кінця 2019 р. є 
підтвердженням певного розчарування частки киян у власних очікуваннях, адже 
лише за шість місяців поточного року на 10,6% зменшилася кількість тих містян, 
хто оцінював спрямованість розвитку ситуації в столиці як правильний (з 42,3% у 
06.2019 р. до 31,7% у 12.2019 р.).      

1. ДИНАМІКА ОЦІНОК СИТУАЦІЇ В МІСТІ: 2017 -2019 РОКИ
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1. ДИНАМІКА ОЦІНОК СИТУАЦІЇ В МІСТІ: 2017 -2019 РОКИ
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• Порівняння даних соціологічного моніторингу з 2017 по 2019 роки є безперечним 
свідченням стабілізації суспільно-політичної ситуації в столиці: відсоток киян, хто 
оцінював її як «нормальну» зріс з 11,8% у 12.2017 р. до 38,8% у 12.2018 р. з 
одночасним скороченням часток тих, хто визначав її як «напружену» (з 37,5% у 
12.2017 р. до 20.2% у 2019 р.) та «кризову» (з 8,5% у 12.2017 р. до 1,8% у 12.2019 р.). 
Описана тенденція характерна і для поточного 2019 року (з 06.2019 р. по 12.2019 р. 
збільшилась кількість прихильників оцінки «нормальна» суспільно-політична 
ситуація на 8,2% та зменшилась на 4,8% кількість прихильників оцінки 
«напружена»).

• Соціологічні дані щороку фіксують стабільно високий рівень оцінки киянами 
комфортності проживання у місті. Цьогоріч 63,6% містян відповіли, що Київ є 
комфортним містом для проживання (при цьому даний показник збільшився на 
9,4% за півріччя, з 06.2019 р.) та 75,7% киян відповіли, що пишаються Києвом.    
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1. ДИНАМІКА ОЦІНОК СИТУАЦІЇ В МІСТІ: 2017 -2019 РОКИ
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• Протягом року не змінилося ставлення киян до діяльності мера міста В.Клічка з пропорційно 
дещо більшою часткою тих киян, хто не схвалює його діяльність (40,5% у 12.2018 р. та 37,6% у 
12.2019 р.), аніж тих, хто схвалює (32% у 12.2018 р. та 32,4% у 12.2019 р.). 

• За рік скоротилася кількість мешканців столиці, котрі мали сформовану позицію в оцінці 
Київської міської державної адміністрації, і визначали свою відповідь як «не схвалюю 
діяльність» - з 49,2% у 12.2018 р. до 40,8% у 12.2019 р. Натомість, збільшилася на 8,6% частка 
містян, хто не має чіткої зваженої оцінки  діяльності Київдержадмінінстрації (варіант відповіді 
«рівною мірою як схвалюю, так і не схвалюю» - з 27,5% у 12.2018 р. до 36,1% у 12.2019 р.). При 
цьому підтримують її діяльність стабільно 1/5 населення столиці (18%). 

• Описана тенденція стосується й оцінки діяльності депутатів Київради. За рік відбулося 
скорочення частки тих киян, хто не схвалював їх діяльність (з 53,4% у 12.2018 р. до 44,2% у 
12.2019 р.) із збільшенням частки тих, хто не має зваженої однозначної оцінки (варіант відповіді 
«рівною мірою як схвалюю, так і не схвалюю» - з 26,6% у 12.2018 р. до 34,6% у 12.2019 р.).

• Разом з тим, про наявність підвищеного загального оптимістичного настрою в столиці після 
президентських виборів в червні 2019 р. і певного його спаду на кінець року, свідчить «стрибок» 
на 6% серед киян, хто оцінив діяльність мера як «схвалюю»  і на 4,7% діяльність 
Київдержадмінінстрації станом на 06.2019 р., порівняно з 12.2018 р. та стабілізацією 
(«зниженням» цих відсотків) станом на 12.2019 р. 
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• Порівняння відповідей киян стосовно їх економічного самопочуття за 2018 р. та 2019 р.  
свідчать про помітне покращення оцінок,  а саме – підвищення кількості тих, хто 
оцінив рівень життя власних родин як «поліпшився за останній рік» (з 7% у 12.2018 р. 
до 14% у 12.2019 р) та  як «залишився без змін» (з 39% у 12.2018 р. до 55,1% у 12.2019 р.) 
й скорочення кількості тих, хто оцінив рівень життя власних родин як «погіршився» (з 
53,4% у 12.2018 р. до 28,9% у 12.2019 р.). 

1. ДИНАМІКА ОЦІНОК СИТУАЦІЇ В МІСТІ: 2017 -2019 РОКИ
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1. ДИНАМІКА ОЦІНОК СИТУАЦІЇ В МІСТІ: 2017 -2019 РОКИ

 Оцінка киянами змін у м. Києві за останній рік, %

Всі респонденти, N (12’17 - 12’19) = 2000 7
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Оцінка киянами спрямованості розвитку ситуації в Києві*, %

Всі респонденти, N (12’17 - 12’19) = 2000, *не вказано варіант «Важко відповісти» 8

1. ДИНАМІКА ОЦІНОК СИТУАЦІЇ В МІСТІ: 2017 -2019 РОКИ
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Всі респонденти, N (12’17 – 12’19) = 2000

 Оцінка киянами суспільно-політичної ситуації в Києві, %
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1. ДИНАМІКА ОЦІНОК СИТУАЦІЇ В МІСТІ: 2017 -2019 РОКИ
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ЧИ МОГЛИ БИ ВИ СКАЗАТИ, ЩО КИЇВ Є 
КОМФОРТНИМ МІСТОМ ДЛЯ ЖИТТЯ?

ЧИ МОГЛИ Б ВИ СКАЗАТИ, ЩО ПИШАЄТЕСЬ КИЄВОМ?

Оцінка киянами  комфортності проживання в місті*, %

Всі респонденти, N (06’18 – 12’19) = 2000, *не вказаний варіант «Важко відповісти» 10

1. ДИНАМІКА ОЦІНОК СИТУАЦІЇ В МІСТІ: 2017 -2019 РОКИ
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КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
(ВІТАЛІЙ КЛИЧКО)

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕПУТАТИ КИЇВРАДИ

Схвалення діяльності посадових осіб та владних інституцій міста, %

Всі респонденти, N (06’18 – 12’19) = 2000

1. ДИНАМІКА ОЦІНОК СИТУАЦІЇ В МІСТІ: 2017 -2019 РОКИ
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Динаміка оцінок киянами рівня життя їхньої родини за останній рік, %

Всі респонденти, N (06’18 – 12’19) = 2000 12

1. ДИНАМІКА ОЦІНОК СИТУАЦІЇ В МІСТІ: 2017 -2019 РОКИ
(ЕКОНОМІЧНЕ САМОПОЧУТТЯ КИЯН)
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Всі респонденти, N (06’18 – 12’19) = 2000 13

2. ДИНАМІКА ОЦІНОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ
СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ  ЗА  2017 -2019 РОКИ

• Тренд очікування змін на краще, пов'язаний зі зміною сил на політичній арені країни 
(про який вже зазначалося вище), позначився і на оцінках киянами спрямованості 
розвитку ситуації в Україні. Якщо протягом 2017 р. та 2018 р. відмінності у оцінках були 
статистично незначимими і близько третини містян вважали, що країна рухається в 
неправильному напрямку, то на кінець поточного 2019 р. відсоток прихильників такої 
позиції скоротився до 37,6% (у 12.2018 р. – 55,5%) проти 29,2% тих, хто переконаний, 
що розвиток ситуації в Україні спрямований у правильному напрямку (18,6% - у 
12.2018 р.). «Стрибок» позитивних оцінок киян («у правильному напрямку») з 
одночасним зменшенням негативних («у неправильному напрямку») та збільшенням 
тих, хто не має зваженої однозначної оцінки («рівною мірою в правильному і 
неправильному напрямку») має місце в середині 2019 р. 

• Протягом року підвищилися оцінки киянами перспектив розвитку ситуації в Україні за 
рахунок скорочення песимістичних оцінок (відповіді «песимістично» та «скоріше, 
песимістично» - у сумі з 43% у 12.2018 р. до 28,5% у 12.2019 р., з яких оцінка 
«оптимістично» - відповідно з 14,6% до 5,5%) та зростання «скоріше оптимістичних, ніж 
песимістичних» оцінок (з 34% у 12.2018 р. до 44,6% у 12.2019 р.).
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Всі респонденти, N (12’17 - 12’19) = 2000, *не вказаний варіант «Важко відповісти»

Оцінка киянами спрямованості розвитку ситуації в Україні*, %
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2. ДИНАМІКА ОЦІНОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ
СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ  ЗА  2017 -2019 РОКИ
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Оцінка киянами перспектив розвитку ситуації в Україні, %

Всі респонденти, N (06’18 – 12’19) = 2000 15

2. ДИНАМІКА ОЦІНОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ
СИТУАЦІЇ В КРАЇНІ  ЗА  2017 -2019 РОКИ
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Всі респонденти, N (06’18 – 12’19) = 2000 16

3. ЗМІНИ ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ КИЯН ЗА 2017-2019 РОКИ

• Станом на 12.2019 р. за умовним рейтингом ідентифікованих киянами власних настроїв щодо 
подій навколо, на першому та другому місці – надія та оптимізм (відповідно 36,% та 35,7%), 
на третьому і четвертому – обурення  і гіркота (відчай) (відповідно 20,8% та 19,9%). При 
цьому, порівняно в показниками кінця 2018 р. відсотки зазначених позитивних настроїв 
зросли, а негативних – зменшилися. Більше того,  результати опитування в червні 2019 р. 
вперше за час проведення замірів показали домінування таких характеристик своїх почуттів 
як надія та оптимізм над відчаєм та обуренням. 

• Порівнюючи відсоткові відмінності в визначенні киянами власних почуттів при аналізі змін 
протягом 2019 р., констатуємо, що статистично значимими є лише значення щодо показника 
«надія» - «ейфорійні» почуття знизилися за шість місяців на 8,5% (з 44,9% до 36,4%).   

• Загалом зіставлення даних 2018 та 2019 р., помітна тенденція до скорочення тих, хто 
схильний був називати свій емоційний стан як «обурення», «образа» та «жах», натомість 
поступове зростання настроїв – «впевненість у майбутньому», «спокій».

• Щодо оцінки протестних настроїв киян варто відзначити, що за рік з 12.2018 р. по 12.2019 р. 
не змінилася кількість киян, хто вважає можливими акції протесту 37-38%%, проте тих, на 
чию думку акцій протесту не буде стало менше на 7,4%, і збільшилася кількість тих, хто не 
визначився з відповіддю (з 6,2% до 12,4%). Одночасно зросла на 4,7% частка тих містян, хто 
однозначно особисто не братиме участі в таких акціях (з 64,5 у 2018 р. до 68,7% у 2019 р.). 
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 Зміна настроїв киян щодо подій навколо*, % 

Всі респонденти, N (06’18 – 12’19) = 2000, * було можливо вибрати  до трьох відповідей

ПОЗИТИВНІ НЕГАТИВНІ

3. ЗМІНИ ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ КИЯН ЗА 2017-2019 РОКИ
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Оцінка протестних настроїв киян, %

Всі респонденти, N (12’17 – 12’19) = 2000

Вважають можливими акції протесту при 
сучасній ситуації в Україні Особисто візьмуть участь в таких протестах
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3. ЗМІНИ ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ КИЯН ЗА 2017-2019 РОКИ
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4. ДИНАМІКА ОЦІНОК ДОВІРИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА 
ВЛАДНИХ ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА

• Аналізуючи динаміку рівня довіри-недовіри до інституцій міста та до Голови КМДА В. 
Кличка, варто відзначити, що за три роки моніторингу, відбулося зниження рівня недовіри 
серед киян, в основному за рахунок збільшення кількості тих містян, які займають 
нейтральну позицію при оцінюванні – «як довіряю, так і не довіряю», особливо, збільшення 
частки «не визначених» відбулося протягом останніх пів року з 06.2019 р. по 12.2019 р.  

• Дослідженням зафіксовано зниження рівня довіри президенту України В. Зеленському за 
шість місяців на 10,2% (з 48,9% до 38,7%), при цьому збільшилася частка тих, хто не довіряє 
(з 27,3% до 36,5%) та не має визначеної позиції у ставленні до президента (з 14,7% до 21,6%). 
Наразі офісу президента станом на 12.2019 р. не довіряла половина киян (48%) ще по 23% це 
ті, хто довіряє, або ж не має визначеної позиції.  

• Разом з тим, за період з червня 2019 р. зріс рівень довіри Уряду країни на 12,7% (при цьому 
попередній замір фіксував падіння рівня довіри з 13% у 12.2018 р. до 4,9% у 06.2019 р. з 
одночасним збільшенням рівня недовіри – відповідно з 69,7% та 73,4%). Згідно показників 
кінця 2019 р. довіряють Уряду 17,6% киян, ¼ не має визначеної позиції (24,8%) та ½ - не 
довіряє чинному уряду держави  (54,3%). 
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• Стабільно перше місце в усіх хвилях моніторингу та серед усіх інституцій країни та міста 
за рівнем довіри серед киян займає армія (57,5% на 12.2019 р.), при одночасному 
скороченні тих, хто не довіряє їй (15,9% на 12.2019 р.). 

• Стабільним є рівень довіри киян до поліції – в районі 1/4, разом з тим, зменшується 
частка тих, хто не довіряє за рахунок збільшення тих, хто не може конкретно сформувати 
своє ставлення як «довіряю» чи «не довіряю». Подібна тенденція характерна і у ставленні 
до суду та прокуратури – виняток у тому, що відсотки тих, хто довіряє цим інституціям в 
районі 5-6%%, щоправда, рівень недовіри, зокрема, протягом останніх пів року знизився 
приблизно на 10%, але й зросли відсотки тих, хто обрав відповідь «як довіряю, так і не 
довіряю».

• У ставленні киян  до ЗМІ найбільшою мірою помітний тренд «не визначеності», оскільки, 
зокрема станом на 12.2019 р. тих, хто не сформував свою позицію щодо довіри засобам 
масової комунікації - 39,3%. У порівняні даних кінця 2018 р. та 2019 р., констатуємо 
зниження рівня недовіри з 50,5% у 12.2018 р. до 39,8% у 12.2019 р.   

•   У ставленні киян до православних українських церков, станом на 12.2019 р. відзначено 
більшу довіру до ПЦУ і УКП КП – понад 40%, на відміну від УПЦ МП – 13,3% (зокрема, 
за останній рік частка тих, хто не довіряв МП скоротилася за рахунок тих, хто не має 
визначеної позиції (варіанти відповіді «як довіряю, так і не довіряю» та «важко 
відповісти»).

4. ДИНАМІКА ОЦІНОК ДОВІРИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА 
ВЛАДНИХ ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА
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Київраді Голові КМДА 
(Віталію Кличку) КМДА

Довіра до посадових осіб та інституцій міста, %

Всі респонденти, N (12’17 –  12’19) = 2000

4. ДИНАМІКА ОЦІНОК ДОВІРИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА 
ВЛАДНИХ ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА
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Президенту України 
Зеленському В. Офісу президента

Довіра до інститутів виконавчої влади та армії, %

Всі респонденти, N (06’18 – 12’19) = 2000

Уряду України Армії

4. ДИНАМІКА ОЦІНОК ДОВІРИ ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА 
ВЛАДНИХ ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА
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Довіра до інституту суду, правоохоронних органів, %

Суду Прокуратурі Поліції

Всі респонденти, N (06’18 – 12’19) = 2000

4. ДИНАМІКА ОЦІНОК ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА ВЛАДНИХ 
ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА
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Довіра киян до православних церков в Україні та ЗМІ, %

Всі респонденти, N (06’18 – 12’19) = 2000

4. ДИНАМІКА ОЦІНОК ДО ПОСАДОВИХ ОСІБ РІЗНОГО РІВНЯ ТА ВЛАДНИХ 
ІНСТИТУТІВ КРАЇНИ ТА МІСТА

ЗМІ УПЦ МП       УПЦ КП ПЦУ
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• Для оцінки досягнень Київської міської влади киянам ставилося запитання: «Як Ви оцінюєте досягнення 
(результати діяльності) Київської міської влади щодо: …?)» з подальшим переліком різних сфер 
життєдіяльності міста. Оцінка досягнень вираховувалася розраховувався в програмі SPSS зважуванням 
відповідей респондентів за 5-бальною шкалою рівень власної задоволеності тією чи іншою складовою, де 1 
бал – «негативно», а 5 балів – «позитивно».  

• Перш за все, варто відзначити, що за всіма складовими оцінювання, протягом року з 12.2018 р. по 12.2019 р. 
відбулося підвищення балів: від +0,1 до +0,5, що є свідченням поступових позитивних змін на краще.   

• Найвище – на рівні 3,6 та 3,5 балів, що наближається до оцінки «добре»,  містянами оцінені такі складові 
як: «Створення умов і обладнаних місць для культурного дозвілля та відпочинку, занять спортом» (3,6 
бали) та «Створення умов для змістовного відпочинку та дозвілля киян» (3,5 бали). 

• На рівні оцінки «задовільно» - в діапазоні 3,0-3,4 балів – оцінені такі складові життєдіяльності столиці як: 
«Роботи з благоустрою міста»  (3,4 бали), «Підвищення туристичної привабливості міста» (3,4 бали), 
«Розвиток об’єктів культури та туризму» (3,2 бали), «Розвиток громадського транспорту (оновлення 
рухомого складу)» (3,0 бали), «Забезпеченість освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до 
вимог часу» (3,0 бали).

• Найнижче – на 1,8 бал – оцінено складову «Забезпечення доступності житла, покращення житлових умов».  
Низько – менше, ніж 2,5 бали – оцінені: «Надання соціальної підтримки та допомоги городянам» (2,1 бал), 
«Покращення екологічної ситуації в місті» (2,2 бали), «Безпеки городян та сприяння боротьбі зі 
злочинністю» (2,3 бали), «Покращення якості послуг ЖКГ» (2,4 бали), «Забезпечення надійної та сучасної  
інфраструктури ЖКГ» (2,4 бали). 

5. ОЦІНКА ДОСЯГНЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВЛАДИ: 2018-2019 РОКИ



Основні 
кольори

Допоміжні

26

 Оцінка досягнень, середній бал*

Всі респонденти, N (12’18 – 12’19) = 2000; * 1 – негативна, 5 – позитивна. 

5. ОЦІНКА ДОСЯГНЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВЛАДИ: 2018-2019 РОКИ
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• Дослідженням було передбачено відкрите запитання (без формалізації певної альтернативи 
дослідниками) щодо основних проблем міста, району проживання, проблем сімей респондентів. 
Так, об’єднавши та згрупувавши найбільш подібні за змістом відповіді, отримали наступні 
найсуттєвіші проблеми. Згідно відповідей, основними проблемами на рівні всього міста, 
передусім є «високі комунальні тарифи» – так уважає кожен четвертий киянин (24,6%). Другою 
по значимості проблемою міста є трафік: «затори на вулицях, багато машин, стихійне 
паркування» - 16,8%. Третя найсуттєвіша проблема міста – «корупція міських чиновників» - 
14,7%.

• Найсуттєвіша проблема на рівні району проживання – «незадовільний технічний стан 
комунікацій, будинків» - на думку кожного п’ятого киянина (21,2%). На другому місці – 
«наявність бомжів, жебраків, наркоманів» (17,9%). На третьому – «погана якість роботи ЖЕКів, 
погана реакція на звернення мешканців» - 13,6%.

• Три основні проблеми сімей, названих респондентами, - це, по-перше, для кожного п’ятого – 
«низькі ЗП, пенсії, низький рівень життя (20,6%), по-друге, «незадовільне фінансове становище, 
нестача грошей» (17,9%), по-третє, «високі комунальні тарифи» (17,4%). Врахувавши четверту за 
рейтингом названих киянами сімейних проблем – «зростання цін на продуктові та продовольчі 
товари»  (12,4%), є підстави для висновку, що найбільшою мірою кияни уважають основною 
складністю – ті чи інші аспекти фінансової проблеми.  

6. СОЦІАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ КИЯН 
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Основні проблеми очима киян*, %

ВСЬОГО МІСТА РАЙОНУ ПРОЖИВАННЯ СІМ’Ї РЕСПОНДЕНТА

Всі респонденти, N (12’19) = 2005; *відкрите питання, можливі кілька варіантів, не показані альтернативи менші 3,2% 28
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