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Зміни став лен ня гро ма дян Украї ни 
до різних типів партійних сис тем

Хоча досліджен ня став лен ня гро ма дян до ба га то партійної сис те ми про -
во дять в Україні з пер ших років не за леж ності, як пра ви ло, його вив ча ють за
одним по каз ни ком, який не зовсім адек ват но відоб ра жає ре аль ний стан ма -
со вої свідо мості гро ма дян.

Най частіше при цьо му ви ко рис то ву ють по каз ник, за про по но ва ний
Є.Го ло ва хою та Н.Паніною у 1992 році, у період за род жен ня ба га то пар -
тійності в Україні та відсут ності про порційних ви борів пар ла мен ту та міс -
це вих рад за партійни ми спис ка ми. За пи тан ня в опи ту валь ни ках зву ча ло
так: “Чи потрібна, на Вашу дум ку, ба га то партійна сис те ма?” (із варіан та ми
відповіді: “ні”, “важ ко ска за ти”, “так”). За та ким по каз ни ком Інсти тут со ціо -
логії НАНУ у 1994–2017 ро ках, Київський міжна род ний інсти тут со ціології 
(КМІС), Фонд “Де мок ра тичні ініціати ви” (спільно із со ціо ло гіч ною служ -
бою “СОЦІС” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі сервіс”) та ін. про ве ли де -
сят ки соціологічних опи ту вань (див., на прик лад, таб ли цю 1).

Опи ту ван ня по ка за ли, що, за ви нят ком 1994 року, віднос на більшість
гро ма дян Украї ни (2002 року й аб со лют на більшість) неґатив но відповіда -
ють на за пи тан ня щодо ба га то партійності. Але чи мож на на підставі за зна че -
но го за пи тан ня ро би ти од но знач ний вис но вок, що ма со ва свідомість гро ма -
дян Украї ни на лаш то ва на про ти ба га то партійної сис те ми в країні і підтри -
мує од но партійність? 

Ви хо дя чи з пер ших трьох моніто ринґових досліджень, у 1996 році Є.Го -
ло ва ха за ува жив, що “не про й шло й п’я ти років (з про го ло шен ня не за леж -
ності. — О.В.), як зно ву ви я вив ся у ма совій свідо мості по тяг до од но пар-
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 тійності. Аж за над то силь ним му си ло бути роз ча ру ван ня в де мок ра тич них
інсти ту тах ба га то партійності, щоб за та кий ко рот кий термін од но пар тій -
ність пе ре ста ла асоціюва ти ся з політич ним на сил лям” [Го ло ва ха, 1997:
с. 81–82]. Утім, слід за ува жи ти, що в са мо му за пи танні моніто ринґу про
влас не од но партійність зовсім не йшло ся.

Таб ли ця 1

Ди наміка став лен ня гро ма дян Украї ни до “ба га то партійної сис те ми”
(за да ни ми соціологічних моніто рингів), % (1994–2017)

Моніто ринґи, час досліджен ня

Чи потрібна, на Вашу дум ку, 
ба га то партійна сис те ма?

Так Ні

Важ ко
відповісти і

не дали
відповіді

І. Інсти тут соціології НАНУ 

1.1. 1994 36,1 29,8 34,1
1.2. 1995 31,1 34,3 34,6
1.3. 1996 32,0 31,3 36,7
1.4. 1997 28,6 35,5 35,9
1.5. 1998 27,5 39,7 32,8
1.6. 1999 25,4 42,3 32,3
1.7. 2000 26,4 42,7 31,0
1.8. 2001 27,3 43,1 29,7
1.9. 2002 22,7 50,8 26,5
1.10. 2003 24,3 45,3 30,4
1.11. 2004 23,2 42,6 34,2
1.12. 2005 29,9 35,7 34,4
1.13. 2006 22,2 46,0 31,7
1.14. 2008 25,9 42,9 31,2
1.15. 2010 32,2 46,3 21,5
1.16. 2012 32,8 43,9 23,3
1.17. 2014 30,0 41,1 29,0
1.18. 2015 25,1 37,8 37,1
1.19. 2016 28,2 44,6 27,2
1.20. 2017 26,1 39,0 34,9

ІІ. Фонд “Де мок ра тичні ініціати ви та служ ба “СОЦІС”

2.1. Квітень 1998 (N = 1800) 37,8 43,3 18,9
2.2. Сер пень 2002 (N = 2000) 33 52 15

ІІІ. Фонд “Де мок ра тичні ініціати ви та фірма “Юкрейніан соціолоджі сервіс”

3.1. Гру день 2003 (N = 1600) 28,9 37,5 37,1
3.2. Чер вень — ли пень 2007 (N = 2000) 33,7 41,6 24,7
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Аналогічний вис но вок на підставі п’я ти моніто ринґових досліджень у
1998 році зро би ла й І.Бе кешкіна: “... не виг ля дає див ним ще один па ра докс,
що ви я вив ся у після ви бор чо му опи ту ванні: про го ло су вав ши за партії,  на се -
лення, кінець кінцем, у пе ре важній більшості впев ни ло ся, що ба га то пар -
тійна сис те ма Україні не потрібна... Як ба чи мо в опи ту ванні 1994 року, яке
про во ди лось після “без партійних” ви борів, кількість при хиль ників та про -
тив ників ба га то партійної сис те ми була май же одна ко вою, з не ве ли ким пе -
ре ва жан ням пер ших. Далі, з року в рік, гро ма дська дум ка по тро ху  пере ко ну -
валася в не потрібності ба га то партійних ви борів ...” [Бе кешкіна, 1998: с. 18].

Тоб то Бе кешкіна не тільки ро бить вис но вок про не сприй нят тя ба га то -
партійності, а й відзна чає тен денцію до зрос тан ня цієї уста нов ки після пер -
ших ба га то партійних ви борів (за зміша ною ви бор чою сис те мою) у 1998
році. Та кої ж дум ки вона дот ри му ва ла ся й у своїх публікаціях 2001 та 2003
років [Бе кешкіна, 2001: с. 201–202; 2003: с. 31].

Одна че, як я за зна чав ще ба га то років тому, роз гля да ти ці дані як свід -
чен ня при хиль ності більшості гро ма дян до од но партійності та пе ре ва жан ня 
про тив ників політич но го плю ралізму на вряд чи до реч но: “неґативні від -
повіді рад ше зу мов лені не спро ти вом існу ван ню різних партій уза галі.., а
 несприйняттям са мої ба га то партійності (з на го ло сом на слові “ба га то”)”
[Виш няк, 2004: с. 28].

Та ких вис новків уже на прикінці 1990-х років дійшли дослідни ки на
підставі реґуляр них опи ту вань Міжна род ної фун дації ви бор чих сис тем
(IFES) та соціологічної служ би “СОЦІС”, які впро довж чо тирь ох років
поспіль реєстру ва ли зрос тан ня кількості українців, які твер дять, що “для
Украї ни важ ли во мати при наймні дві політичні партії, котрі кон ку ру ють на
ви бо рах. В опи ту ванні 2000 року 68% рес пон дентів (що на 22% більше, ніж у
на шо му пер шо му опи ту ванні 1996 року) відповіли, що кон ку ренція між
партіями є важ ли вою; і лише 21% опи та них вва жа ли, що в кон ку ренції між
партіями немає по тре би” [Фер гю сон, 2000: с. 17].

У зга да но му моніто ринґово му дослідженні 1996–2000 років рес пон ден -
там ста ви ли два за пи тан ня щодо ба га то партійності:

1. “Як Ви вва жаєте, політичні партії не обхідні для укр аїнської де мок -
ра тії чи ні?” (із варіан та ми відповіді: аб со лют но не обхідні; рад ше не -
обхідні; рад ше не потрібні; аб со лют но не потрібні; важ ко відповісти).

2. “Як Ви вва жаєте, наскільки важ ли во в Україні мати при наймні дві
політичні партії, які б зма га ли ся на ви бо рах?” (із варіан та ми від -
повіді: дуже важ ли во; до сить важ ли во; не дуже важ ли во; зовсім не
важ ли во; важ ко відповісти) [Фер гю сон, 2000: с. 1 –8].

Ре зуль та ти цих досліджень по ка за ли (див. табл. 2, 3), що у став ленні до
не обхідності політич них партій для укр аїнської де мок ратії спос теріга ли ся
різні про я ви — в опи ту ванні 1997 року (ще до пер ших пар ла м ентських ви -
борів за зміша ною сис те мою, яка підви щи ла роль партій в суспільстві) 58%
гро ма дян вва жа ли політичні партії аб со лют но чи рад ше не обхідни ми для
де мок ратії в країні, а 28% — рад ше чи аб со лют но не потрібни ми, у лю то му
2000-го — відповідно 56% і 32%; але в опи ту ванні квітня 1998 року (після
пар ла м ентських ви борів 1998 року) тільки 46% вва жа ли ба га то партійність
не обхідною, а 40% — не потрібною.
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Таб ли ця 2

Ди наміка став лен ня гро ма дян Украї ни до не обхідності існу ван ня
політич них партій для укр аїнської де мок ратії, %

Варіанти відповіді Ли пень
1997

Квітень
1998

Чер вень
1999

Січень
2000

1. Абсолютно не обхідні 37 9 14 19
2. Рад ше не обхідні 21 37 42 37
3. Рад ше не потрібні 12 22 18 20
4. Абсолютно не потрібні 16 18 11 12
5. Не виз на чи ли ся та не відповіли 14 14 16 11

Дже ре ло: [Фер гюсон, 2000: с. 1–8].

Таб ли ця 3

Ди наміка оцінок гро ма дя на ми важ ли вості на яв ності при наймні двох
політич них партій, які б зма га ли ся на ви бо рах, % (1997–2017)

Варіанти відповіді
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0002 ьнечі
С

a

 ьне дург
–да по тс

и
Л

0002
b

8002 ьне дурГ
c

7102 ьне п
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Л
d

1. Дуже важ ли во 26 23 21 34 21 18,4 18,2
2. До сить важ ли во 31 35 40 34 44 30,5 42,2
3. Не дуже важ ли во 15 16 16 13 18 15,8 19,1
4. Зовсім не важ ли во 13 14 9 8 9 533 9,4
5. Не виз на чи ли ся та не

відповіли 15 11 14 11 9 19,4 11,1

a Дані за галь но національ них соціологічних досліджень IFES та соціологічної служ би
СОЦІС (ли пень 1997, тра вень 1998, чер вень 1999, січень 2000) [Фер гюсон, 2000:
с. 1–8]

b Дані за галь но національ но го соціологічно го досліджен ня IFES та соціологічної служ -
би СОЦІС (гру день 2000) [Кар сон, 2001: с. 1–35].

c Дані за галь но національ но го соціологічно го досліджен ня Фон ду “Де мок ра тичні інi -
ціати ви” та фірми ”Юкрейніан соціолоджі сервіс" (N = 2000) (гру день 2008) під
керівниц твом І.Бе кешкіної та О.Виш ня ка.

d Дані за галь но національ но го соціологічно го досліджен ня Інсти ту ту соціології НАН
Украї ни (ли пень 2017, N = 1800).

Що ж сто сується став лен ня до влас не ба га то партійності (а на явність у
країні двох і більше політич них партій, що кон ку ру ють на ви бо рах, і є го лов -
ною озна кою ба га то партійності), то по зи тивні оцінки важ ли вості ба га то -
партійної сис те ми в країні пе ре ва жа ли в усі роки в досліджен нях IFES
(1997–2000), а та кож у на ших досліджен нях 2008 і 2017 років (див. табл. 3).
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Досліджен ня IFES до ве ли, що у 1997 році існу ван ня в Україні двох чи
більше партій, які зма га ють ся на ви бо рах за вла ду, дуже важ ли вим чи до -
сить важ ли вим вва жа ли 57% гро ма дян, у 1998-му — 58%, у 1999-му — 61%, у
січні 2000-го — 68%, у лис то паді–грудні 2000-го — 65%, а за да ни ми Омнi бу -
са Інсти ту ту соціології НАН Украї ни — 50% у 2008-му і 60% у 2017-му.

Тоб то ви я ви ло ся, що пе ре важ на більшість гро ма дян Украї ни не тільки
підтри мує існу ван ня в Україні ба га то партійної сис те ми, а й вва жає це дуже
важ ли вим чи до сить важ ли вим чин ни ком. При цьо му навіть тих, хто вва жає
існу ван ня в країні двох чи більше кон ку рен тних партій не дуже важ ли вим,
не мож на од но знач но залічити до про тив ників ба га то партійності.

В Омнібу сах 2009 і 2017 років Інсти ту ту соціології НАН Украї ни за пи -
тан ня щодо оцінок важ ли вості існу ван ня ба га то партійності ми до пов ни ли
за пи тан ням про став лен ня до ба га то партійності (підтрим ку) за тра ди цій -
ною шка лою: “Підтри муєте Ви чи ні існу ван ня в Україні не менш як двох
політич них партій, які б на ви бо рах зма га ли ся за вла ду?” (із варіан та ми
відповіді: “цілком підтри мую”, “рад ше підтри мую”, “рад ше не підтри мую”,
“зовсім не підтри мую”, “важ ко ска за ти” (див.: [Виш няк, 2009: с. 384]).

По ряд із тим за сто со ву ва ли ся ще два по каз ни ки щодо став лен ня гро ма -
дян до партійних сис тем: 

1. Яка партійна сис те ма є на й кра щою для Украї ни сьо годні? (із ва -
ріан та ми відповіді: 1) жод на партія Украї ни не потрібна/потрібна
без партійна сис те ма; 2) потрібна од но партійна сис те ма; 3) потрібна
двох партійна сис те ма; 4) потрібна сис те ма із 3–5 партій; 5) потрібна
сис те ма із 6–10 партій; 6) потрібна сис те ма із більш як 10 партій;
7)  важко відповісти).

2. Скільки партій, на Вашу дум ку, має бути пред став ле но у Вер ховній
Раді Украї ни? (із варіан та ми відповіді: 1) жод ної партії; 2) одна
партія; 3) дві партії; 4) 3–5 партій; 5) 6–10 партій; 6) більш як 10
партій; 7) важ ко відповісти).

Ре зуль та ти пер шо го досліджен ня у квітні 2009 року засвідчи ли, що
віднос на більшість гро ма дян Украї ни (40%) цілком чи рад ше підтри му ва ли
існу ван ня в країні не менш як двох політич них партій, які б на ви бо рах зма -
га ли ся за вла ду (із них 16% цілком підтри му ва ли), а віднос на меншість
(24%) не підтри му ва ли партійної кон ку ренції (із них 13% зовсім не підтри -
му ва ли). При цьо му більш як тре ти на гро ма дян не змог ли виз на чи ти ся у
своєму став ленні (див. табл. 4). Пов тор не досліджен ня у липні 2017 року
засвідчи ло знач не зрос тан ня (до 59%) при хиль ників ба га то партійної кон ку -
ренції, хоча час тка про тив ників (26,5%) не зни зи ла ся.

Отже, в Україні за раз при хиль ни ки ба га то партійності вже ста нов лять
пе ре важ ну більшість, хоча чверть гро ма дян не сприй ма ють ба га то партійну
зма гальність.

Інші по каз ни ки став лен ня гро ма дян до ба га то партійності, ви ко рис то -
ву вані в на ших досліджен нях, до пов ню ють і кон кре ти зу ють пре фе ренції
гро ма дян Украї ни щодо різних варіантів ба га то партійності. Хоча ці по каз -
ни ки є менш чіткі, адже не відомо, що саме гро ма дя ни ро зуміють під по нят -
тям “партійна сис те ма” (що не одноз нач но сприй мається і трак тується в
соціології та політо логії, особ ли во українській). Нап рик лад, Ве ли ка Бри -
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танія сла вить ся кла сич ною дво партійною сис те мою; хоча у країні за реєст -
ро ва но офіційно по над трис та партій, про те шан си на пе ре мо гу на ви бо рах
ма ють тільки дві.

Таб ли ця 4

Ди наміка став лен ня гро ма дян Украї ни до існу ван ня в Україні не менш
як двох політич них партій, які б зма га ли ся на ви бо рах за вла ду,

 % (2009–2017)

Варіанти відповіді
Омнібус Інсти ту ту

соціології НАН Украї ни,
квітень 2009

Омнібус Інсти ту ту
соціології НАН Украї ни,

ли пень 2017

1. Цілком по зи тив но 15,7 22,6
2. Рад ше підтри мую 24,4 36,1
3. Рад ше не підтри мую 11,0 15,4
4. Зовсім не підтри мую 13,2 11,1
5. Не виз на чи ли ся 35,7 14,8

Однак порівняй мо став лен ня гро ма дян до різних партійних сис тем (див.
табл. 5) та ба жа ної кількості партій у Вер ховній Раді Украї ни із по пе -
редніми да ни ми.

Таб ли ця 5

Ди наміка став лен ня гро ма дян Украї ни до різних партійних сис тем,
% (2007–2017)

Варіанти відповіді Гру день
2007a

Гру день
2008a

Квітень
2009b

Ли пень
2017b

1. Жод на партія в Україні не потрібна 4,7 9,4 – –
2. Потрібна без партійна сис те ма – – 5,7 10,2
3. Потрібна од но партійна сис те ма 17,3 14,7 13,4 9,2
4. Потрібна двох партійна сис те ма 19,6 21,5 18,8 23,6
5. Потрібна сис те ма із 3–5 партій 20,9 14,3 16,6 29,2
6. Потрібна сис те ма із 6–10 партій 4,8 3,4 3,2 7,6
7. В Україні має існу ва ти стільки партій,

скільки ство рять гро ма дя ни 15,9 16,7 – –

8. Потрібна сис те ма із більш як 10 партій – – 1,1 3,1
9. Не виз на чи ли ся 21,8 19,9 41,2 17,1

a Дані моніто рин го вих соціологічних досліджень Фон ду “Де мок ра тичні ініціати ви” та
фірми “Юкрейніан соціолоджі сервіс” (гру день 2007, гру день 2008, N = 2010).

b Дані Омнібуса Інсти ту ту соціології НАН Украї ни (квітень 2009, ли пень 2017,
N = 1800).

Ці дані свідчать, що у країні при хиль ни ки од но партійної ав то ри тар ної
сис те ми ніколи не ста но ви ли ва го мої час ти ни гро ма дян, а за останнє де ся -
тиліття їхня час тка ще змен ши ла ся май же вдвічі — від 17,3% до 9,2% гро ма -
дян. Не дуже підтри му ють гро ма дя ни і без партійну то талітар ну сис те му
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(5–10%). А знач но більш за по ло ви ну гро ма дян і 2007-го, і 2017-го (від -
повідно 61,2% і 63,5%) підтри му ва ли різні варіанти ба га то партійності.

Таб ли ця 6

Ди наміка став лен ня гро ма дян до ба жа ної кількості партій, які ма ють
бути пред став лені у Вер ховній Раді Украї ни, % (2008–2017)

Варіанти відповіді Гру день
2008a

Квітень
2009a

Ли пень
2017b

1. Жод на партія (тільки без партійні де -
пу та ти) 11,1  7,5  9,6

2. Одна партія 14,7 13,4  9,6
3. Дві партії 22,9 21,2 24,7
4. 3–5 партій 20,0 19,2 32,5
5. 6–10 партій  4,4  3,4  6,5
6. Більш як 10 партій  2,3  0,8  1,8
7. Не виз на чи ли ся 24,5 34,5 15,2

a Дані моніто рин го вих соціологічних досліджень Фон ду “Де мок ра тичні ініціати ви” та
фірми “Юкрейніан соціолоджі сервіс” (гру день 2007, гру день 2008, N = 2010).

b Дані Омнібуса Інсти ту ту соціології НАН Украї ни (квітень 2009, ли пень 2017, N =
1800).

Заз нач мо, що в досліджен нях 2007 і 2017 років віднос но пе ре ва жа ли
при хиль ни ки сис те ми 3–5 партій, а у 2008–2009 ро ках, коли в Україні
доміну ва ли дві партії (Партія реґіонів і Блок Юлії Ти мо шен ко), гро ма дя ни
схи ля ли ся рад ше до дво партійної сис те ми. Сис те ми з більшою, ніж 5, кіль -
кістю партій ніколи не мали знач ної підтрим ки гро ма дян. Отже, мож на кон -
ста ту ва ти, що різні мо делі ба га то партійності підтри му ють більшість гро ма -
дян Украї ни всіх її реґіонів і всіх віко вих груп та політич них пре фе ренцій.

Аналогічні ре зуль та ти було от ри ма но і при аналізі ба жа ної кількості
партій, що ма ють бути пред став лені у Вер ховній Раді Украї ни, в досліджен -
нях 2008–2017 років (див. табл. 6). У грудні 2008 року при хиль ни ки ба га то -
партійно го чи од но партійно го пар ла мен ту ста но ви ли 25,8% гро ма дян, а
схильні до різних варіантів ба га то партійної Вер хов ної Ради — 49,6% (тоб то
прак тич но по ло ви на). У липні 2017 року час тка при хиль ників од но пар -
тійності/без партійності зни зи ла ся до 19,2%, а ба га то партійності — зрос ла
до 65,5% (тоб то май же до 2/3 на се лен ня). При цьо му з різних варіантів ба га -
то партійності у 2017 році найбільшу підтрим ку мала сис те ма пар ла мен ту із
3–5 партій (за раз у ньо му пред став ле но 6), хоча при хильність гро ма дян до
дво партійної сис те ми у 2008–2017 ро ках не зни зи ла ся.

Та ким чи ном, мож на кон ста ту ва ти, що згідно з обґрун то ва ною нами
сис те мою соціологічних по каз ників став лен ня гро ма дян Украї ни до різних
партійних сис тем, при хиль ни ки тих чи тих мо де лей ба га то партійності сут -
тєво пе ре ва жа ють за кількістю при хиль ників од но партійності чи без пар -
тійної сис те ми. А щодо різних варіантів ба га то партійності останніми ро ка -
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ми як у ре альній по ведінці (див.: [Виш няк, 2017: с. 171]), так і в оцінках гро -
ма дян зрос тає при хильність до варіантів із більш як двома партіями. 
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ОЛЕКСАНДР ВИШНЯК
Зміни став лен ня гро ма дян Украї ни до різних типів партійних
сис тем
У статті про а налізо ва но різні ме то дичні підхо ди до вив чен ня став лен ня гро ма дян Украї -
ни до пев них типів партійних сис тем. Обґрун то ва но найбільш надійні по каз ни ки для ви яв -
лен ня цьо го став лен ня в емпірич них досліджен нях. На підставі цих по каз ників і да них
національ них опи ту вань Міжна род ної фун дації ви бор чих сис тем (IFES) і соціологічної
служ би SOCIS (1997–2000), Фон ду “Де мок ра тичні ініціати ви” та фірми “Юкрейніан
соціолоджі сервіс”, а та кож Інсти ту ту соціології НАН Украї ни (2008–2017) відсте же но
зміни у став ленні рес пон дентів до різних типів партійних сис тем; по ка за но, що при хиль -
ни ки ба га то партійності ста нов лять пе ре важ ну більшість гро ма дян, а на й при ваб ли -
вішим варіан том ба га то партійності є сис те ма з трьох — п’я ти партій.

Клю чові сло ва: партійна сис те ма, став лен ня гро ма дян до різних типів партійних сис -
тем, ба га то партійність та її варіанти

АЛЕКСАНДР ВИШНЯК
Изме не ния от но ше ния граж дан Укра и ны к раз ным ти пам
пар тий ных сис тем
В статье про а на ли зи ро ва ны раз лич ные ме то ди чес кие под хо ды к из уче нию от но ше ния
граж дан Укра и ны к опре де лен ным ти пам пар тий ных сис тем. Обос но вы ва ют ся на и бо лее
над еж ные по ка за те ли вы яв ле ния это го от но ше ния в эм пи ри чес ких ис сле до ва ни ях. На
осно ве этих по ка за те лей и дан ных на ци о наль ных опро сов Меж ду на род но го фон да из би ра -
тель ных сис тем (IFES) и со ци о ло ги чес кой служ бы SOCIS (1997–2000), Фон да “Де мок ра -
ти чес кие ини ци а ти вы” и фир мы “Юкрей ни ан со ци о лод жи сер вис”, а так же Инсти ту та
со ци о ло гии НАН Укра и ны (2008–2017) от сле жи ва ют ся из ме не ния в от но ше нии рес пон -
ден тов к раз ным ти пам пар тий ных сис тем; по ка зы ва ет ся, что сто рон ни ки мно го пар -
тий нос ти со став ля ют под ав ля ю щее боль ши нство граж дан, а на и бо лее при вле ка тель ным 
ва ри ан том мно го пар тий нос ти яв ля ет ся сис те ма из трех — пяти пар тий.

Клю че вые сло ва: пар тий ная сис те ма, от но ше ние граж дан к раз ным ти пам пар тий ных
сис тем, мно го пар тий ность и ее ва ри ан ты

OLEKSANDR VYSHNIAK
Changes in the attitudes of Ukraine’s citizens towards different types
of party systems
The paper analyses various approaches to measuring the attitudes of Ukraine’s citizens towards
certain types of party systems and presents the most reliable indicators for identifying these
attitudes in empirical studies. Drawing upon the above-mentioned indicators along with the data of
nationwide surveys conducted by the International Foundation for Electoral Systems and a polling
company SOCIS during 1997–2000, by the “Democratic Initiatives” Foundation jointly with
“Ukrainian Sociology Service”, as well as by the Institute of Sociology of the National Academy of
Sciences of Ukraine during 2008–2017, the author tracks changes in respondents’ attitudes towards
different party systems. At the moment, the overwhelming majority of Ukraine’s citizens favour a
multiparty system with three to five political parties as the most preferable option. 

Keywords: party system, citizens’ attitudes towards different party systems, multiparty system
and its variants
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