МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
в Україні
Таблиця 11
Âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè
Ïðèõ³ä äî âëàäè Ïàðò³¿ ðåã³îí³â, ôîðìóâàííÿ àíòèêðèçîâî¿ êîàë³ö³¿
Ð³ñò ö³í
Ïðîãðàø "ïîìàðàí÷åâèõ", ðîçïàä ¿õ êîàë³ö³¿
Ñïîðòèâí³ ïîä³¿
Ðîç÷àðóâàííÿ âëàäîþ
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

24%
8%
4%
4%
3%
2%
21%

Всього було названо більше 50 подій.
В світі
Основною, найбільш яскравою подією у світі назвали Чемпіонат світу з
футболу. Багато уваги у відповідях респондентів приділено військово8політич8
ним конфліктам та війнам. Респонденти згадували війну в Іраку, протистояння
Лівану та Ізраїлю, випробування ядерної зброї Північною Кореєю тощо. Доволі
сильну стурбованість викликають терористичні акти та природні катаклізми,
що відбулися протягом року.

Суб’єктивні оцінки матеріального становища
пересічних українців та очікуваних змін
За самооцінками свого матеріального становища, близько чверті населення
живе нижче межі бідності: 7% вимушені економити навіть на харчуванні, 20% усі
кошти витрачають на харчування і не мають можливості придбати необхідний
одяг, взуття тощо. Середній дохід на одного члена родини становить 780 грн., осо8
бистий – 906 грн. Достатнім для нормального життя респонденти, в середньому,
вважають дохід на одного члена родини розміром 1 638 грн., що перевищує отриму8
вані доходи більш ніж у 2 рази. Запити населення суттєвим чином залежать від
місця проживання (мешканців сільської місцевості задовольняють 1358 грн., а в
обласних центрах запит, у середньому, становить 2053 грн.), від матеріального
становища (чим воно краще, тим більший запит) та віку.
Порівняно із попереднім роком респонденти більш песимістично оціню8
ють зміни свого матеріального становища, переважно зазначаючи, що суттєвих
змін за рік не відбулося (53%). Частка тих, хто зазначив погіршення матеріаль8
ного становища (27%), на 10% перевищує питому вагу тих, у кого матеріальне
становище поліпшилося (17%).
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Таблиця 12
Розподіл відповідей респондентів на запитання: “Як би Ви могли оцінити
фінансове становище своєї родини?”, %
Áóäü-ÿê³ ïîêóïêè ìîæó çðîáèòè â áóäü-ÿêèé ÷àñ
Âèñòà÷àº íà õàð÷óâàííÿ, îäÿã, âçóòòÿ, äîðîã³ ïîêóïêè (òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê
òîùî). Äëÿ òàêèõ ïîêóïîê, ÿê íîâà ìàøèíà, äà÷íà ä³ëÿíêà òîùî, íåîáõ³äíî
íàêîïè÷óâàòè àáî ïîçè÷àòè ãðîø³
Âèñòà÷àº íà õàð÷óâàííÿ, îäÿã, âçóòòÿ, ³íø³ ïîêóïêè. Äëÿ ïðèäáàííÿ äîðîãèõ ðå÷åé
(âåëèêà ïîáóòîâà òåõí³êà: òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êîìïþòåð, ïðàëüíà ìàøèíà)
íåîáõ³äíî íàêîïè÷óâàòè àáî ïîçè÷àòè ãðîø³
Âèñòà÷àº íà õàð÷óâàííÿ òà íåîáõ³äíèé îäÿã, âçóòòÿ. Äëÿ òàêèõ ïîêóïîê, ÿê ãàðíèé
êîñòþì, ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ìàëà ïîáóòîâà òåõí³êà (ïðàñêà, ïèëîñîñ òîùî),
íåîáõ³äíî íàêîïè÷óâàòè àáî ïîçè÷àòè ãðîø³, áðàòè êðåäèò
Âèñòà÷àº íà õàð÷óâàííÿ. Äëÿ ïðèäáàííÿ íåîáõ³äíîãî îäÿãó, âçóòòÿ òðåáà
íàêîïè÷óâàòè àáî ïîçè÷àòè ãðîø³
Çìóøåí³ åêîíîìèòè íàâ³òü íà õàð÷óâàíí³

2
11
26
34
20
7

Таблиця 13
Розподіл відповідей респондентів на запитання: “Якщо матеріальне
становище середньостатистичної сім’ї України прийняти
за деякий середній показник, то як Ви порівняно з ним оцінюєте
матеріальне становище Вашої сім’ї?”, %
Äóæå âèñîêå
Âèñîêå
Âèùå ñåðåäíüîãî
Ñåðåäíº
Íèæ÷å ñåðåäíüîãî
Íèçüêå
Äóæå íèçüêå

0
3
7
41
31
14
4

Таблиця 14
Розподіл відповідей респондентів на запитання: “Скажіть, будь ласка,
яким був дохід Вашої родини минулого місяця в розрахунку
на одного члена родини?”, %
50200 ãðí.
201300 ãðí.
301400 ãðí.
401500 ãðí.
5011000 ãðí.
1001 ³ á³ëüøå ãðí.
Â³äìîâà â³ä â³äïîâ³ä³
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

6
8
17
12
21
11
17
8

Ñåðåäíº çíà÷åííÿ
780 ãðí.
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Таблиця 15
Розподіл відповідей респондентів на запитання: “Скажіть, будь ласка,
яким був Ваш особистий дохід минулого місяця?, %
50200 ãðí.
201300 ãðí.
301400 ãðí.
401500 ãðí.
5011000 ãðí.
1001 ³ á³ëüøå ãðí.
Â³äìîâà â³ä â³äïîâ³ä³
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

4
3
18
11
21
14
22
7

Ñåðåäíº çíà÷åííÿ
906 ãðí.

Таблиця 16
Розподіл відповідей респондентів на запитання: “Скажіть,
будь<ласка, який щомісячний дохід в розрахунку на одного члена сім’ї
Ви вважали б сьогодні достатнім для нормального життя
у Вашому населеному пункті?”, %
100500 ãðí.
501750 ãðí.
7511000 ãðí.
10011500 ãðí.
15012000 ãðí.
2000 ãðí. ³ á³ëüøå
Â³äìîâà â³ä â³äïîâ³ä³
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

6
7
29
18
17
16
4
3

Ñåðåäíº çíà÷åííÿ
1638 ãðí.

Таблиця 17
Розподіл відповідей респондентів на запитання: “Середнє значення
щомісячного доходу на одного члена сім’ї, який вважали б сьогодні достатнім
для нормального життя серед різних груп населення, грн.”, %
Çàëåæíî â³ä â³êó
1828 ðîê³â
2939 ðîê³â
4049 ðîê³â
5059 ðîê³â
60 +
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1793
1904
1837
1640
1148

Çàëåæíî â³ä ìàòåð³àëüíîãî
ñòàíîâèùà
Äóæå íèçüêå
1175
Íèçüêå
1360
Íèæ÷å ñåðåäíüîãî
1560
Ñåðåäíº
1645
Âèùå ñåðåäíüîãî
2400

Çàëåæíî â³ä òèïó
ïîñåëåííÿ
Îáë. öåíòð
2053
Ì³ñòî
1537
Ñåëî
1358

Таблиця 18
Динаміка розподілу відповідей респондентів на запитання:
„Як змінилося за останній рік Ваше матеріальне становище
(матеріальне становище Вашої сім’ї)?”, %
Çíà÷íî ïîë³ïøèëîñÿ
Äåùî ïîë³ïøèëîñÿ
Íå çì³íèëîñÿ
Äåùî ïîã³ðøèëîñÿ
Çíà÷íî ïîã³ðøèëîñÿ
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Ð³ê

2005
3
24
21
47
20
28
8
1

2006
2
17
15
53
21
27
6
3

28

24

27
17

2005 ð³ê

2006 ð³ê
Ïîêðàùèëîñÿ

Ïîã³ðøèëîñÿ

Зміни в країні за 2006 рік очима населення

• Оцінка змін за 2006 р. в економічній та політичній сферах життя країни
•

•
•

має негативний баланс. Загалом більше половини відмічають погіршення
ситуації.
На думку респондентів, в країні погіршилася ситуація із корупцією (30%
проти 24% у 2005 р.), а найбільш негативно оцінюють рівень пошире8
ності корупції опитані на Заході країни (50%) та у м. Києві (63% вважа8
ють, що майже всі посадовці причетні до корупції). Більше половини
населення (54%) вважають, що в боротьбі з корупцією нічого не зміни8
лося.
Зберігається тенденція позитивних оцінок щодо свободи засобів масо8
вої інформації (28% зазначили, що ситуація поліпшилася, а 14% – що
погіршилася).
Як і минулого року, процес формування державного бюджету вважається
непрозорим та таким, що сприяє неефективному використанню дер8
жавних коштів. Загалом 78% вважають, що кошти державного бюджету
витрачаються неефективно, а 72–77%, що формування бюджетів різно8
го рівня (державний, обласні, місцеві) є непрозорим.
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