реклама сподобалася більш ніж 5% опитаних. Те, наскільки політична реклама
тієї чи іншої політичної сили сподобалася опитаним, прямо залежить від їхніх
електоральних симпатій.

Очікування змін після виборів
Порівняння даних нинішнього соціологічного дослідження з результата
ми, які були отримані Українським інститутом соціальних досліджень та Цент
ром „Соціальний моніторинг” напередодні парламентських виборів у березні
2002 р., засвідчує, що населення продовжує зберігати оптимізм, який у нього
з’явився трохи більше року тому під час „помаранчевої революції”. Нині ледь
не вдвічі більше респондентів (55%) висловили надію на те, що після виборів у
Верховній Раді України буде створено стабільну більшість і це дозволить їй пра
цювати ефективно.
Таблиця 12
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Чи буде, на Вашу думку,
після виборів створена стабільна більшість у Верховній Раді України,
що дозволить їй ефективно працювати”, %
Òàê, áóäå
Í³, íå áóäå
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Áåðåçåíü 2002 ð.
29
41
30

Ëþòèé 2006 ð.
47
27
26

Áåðåçåíü 2006 ð.
55
24
21

Цікавим є ставлення до перспектив створення стабільної більшості серед
представників різних політичних уподобань. Серед тих, хто підтримує „пома
ранчеві” партії та виборчі блоки, залишається більше оптимістів, ніж серед їхніх
супротивників.
Таблиця 13
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Якою буде ця більшість –
пропрезидентською чи опозиційною до діючого президента України?”, %
(березень 2006 р.)
Ïðîïðåçèäåíòñüêà
Îïîçèö³éíà äî ä³þ÷îãî Ïðåçèäåíòà
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

34
40
26

Перехресний аналіз відповідей щодо очікувань створення більшості та відпо
відей на запитання, якою буде ця більшість, показує:
• 30% вірять в те, що буде створена більшість і що вона буде пропрези
дентська;
• 28% вважають, що буде створена опозиційна більшість;
• 5% вірять у створення більшості, але не можуть визначитися із тим,
якою вона буде;
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• 24% не вірять в створення стабільної більшості в новому парламенті;
• 13% не можуть визначитися і щодо створення більшості, і щодо її по
зиції до Президента.
На сьогоднішній день 22% опитаних не може сказати, які політичні сили
вони хочуть бачити в парламентській більшості.
29% у складі пропрезидентської більшості бачать водночас Блок „НУ” та
БЮТ. На думку населення, пропрезидентська більшість може бути посилена
СПУ, УНБ Костенка і Плюща та ПОРАПРП.
Електорат Народного блоку Литвина, СПУ та КПУ приблизно однаковою
мірою очікує створення як пропрезидентської, так і опозиційної більшості в
парламенті.
Найбільш радикально налаштовані щодо створення пропрезидентської
більшості виборці УНБ Костенка і Плюща та Блоку „Наша Україна”.
Найбільш активні прихильники опозиційної більшості прихильники блоків
„Не ТАК!” та Блоку Н. Вітренко „Народна опозиція”.
Виборці, що підтримують БЮТ, також більшою мірою орієнтуються на про
президентську більшість, хоча частина й припускає створення опозиційної
більшості.
Прихильники Партія регіонів, навпаки, більше орієнтуються на створення
опозиційної Президенту більшості, хоча серед них є такі, що бачать можливість
створення й пропрезидентської більшості.
Таблиця 14
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Які політичні сили
можуть утворити пропрезидентську більшість у новому парламенті?”, %
(березень 2006 р.)
Áëîê "Íàøà Óêðà¿íà"
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî
"Ãðîìàäÿíñüêèé áëîê ÏÎÐÀ-ÏÐÏ"
Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè
Íàðîäíèé áëîê Ëèòâèíà
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
Óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé áëîê Êîñòåíêà ³ Ïëþùà
Îïîçèö³éíèé áëîê "ÍÅ ÒÀÊ!"
Áëîê Íàòàë³¿ Â³òðåíêî "Íàðîäíà îïîçèö³ÿ"
Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè
Ïàðò³ÿ "Â³÷å"
Áëîê íàðîäíî-äåìîêðàòè÷íèõ ïàðò³é (ÍÄÏ)
Ïàðò³ÿ çåëåíèõ Óêðà¿íè
Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ "Ïàðò³ÿ åêîëîã³÷íîãî ïîðÿòóíêó "ÅÊÎ+25%"
²íøà
Âàæêî â³äïîâ³ñòè
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49
41
24
23
15
15
12
6
6
5
3
3
1
1
1
22

Таблиця 15
Орієнтації різних груп виборців на підтримку виборчих блоків та
партій залежно від співпраці блоків/партій з діючим Президентом України, %
(березень 2006 р.)
ß á³ëüøå ñõèëüíèé(à)
ï³äòðèìóâàòè ò³ âèáîð÷³ áëîêè
òà ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ÿê³
ñï³âïðàöþþòü ç íèí³ ä³þ÷èì
Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
ß á³ëüøå ñõèëüíèé(à)
ï³äòðèìóâàòè ò³ âèáîð÷³ áëîêè
òà ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ÿê³
âèñòóïàþòü ïðîòè íèí³
ä³þ÷îãî Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
ß íå ï³äòðèìóþ í³ òèõ, í³ ³íøèõ
ß íå ö³êàâëþñÿ ïîë³òèêîþ

Âàæêî â³äïîâ³ñòè

ÀÐ
Ñåðåä
ì. Êè¿â
Çàõ³ä Öåíòð Ï³âí³÷ Ñõ³ä Ï³âäåíü
Êðèì
óñ³õ

34

76

37

48

11

23

16

46

33

7

20

21

52

53

61

15

13
5
15

8
3
15

13
4
26

16
5
10

15
5
17

15
4
6

11
4
9

15
9
16

Загальний розподіл рівня підтримки виборчих блоків та політичних партій
свідчить про протистояння між тими, хто схильний підтримувати діючого Пре
зидента України (34%), та тими, хто виступає проти (33%). Кризовість ситуації
в українському суспільстві посилюється, і про це свідчить поглиблення розколу
між тими, хто має пропрезидентські та антипрезидентські настрої. Регіональне
„протистояння” (хоча й віртуальне) накладається на різницю між поглядами
селян та мешканцями міст.
Таблиця 16
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Чим Ви будете керуватися,
коли голосуватимете за виборчий блок або політичну партію?”, %
(Сума відповідей перевищує 100%, тому що респондент міг обрати
декілька варіантів відповіді)
Ãîëîñóâàòèìó çà âèáîð÷èé áëîê (ïàðò³þ), ÿêèé çàõèùàº áëèçüê³ ìåí³
³íòåðåñè
Ó ìåíå âèêëèêàº äîâ³ðó ë³äåð (ë³äåðè) öüîãî âèáîð÷îãî áëîêó (ïàðò³¿)
Ãîëîñóâàòèìó çà âèáîð÷èé áëîê (ïàðò³þ), ³äåîëîã³þ ÿêîãî ÿ ïîä³ëÿþ
Ãîëîñóâàòèìó çà âèáîð÷èé áëîê (ïàðò³þ), ÿêèé ìàº íàéêðàùó ïðîãðàìó
Ó ñïèñêàõ âèáîð÷îãî áëîêó (ïàðò³¿) º ïîë³òèêè, ÿêèì ÿ äîâ³ðÿþ
Ìî¿ çíàéîì³ àáî ðîäè÷³ ãîëîñóþòü çà öåé âèáîð÷èé áëîê (ïàðò³þ)
Õî÷ó âèñëîâèòè ïðîòåñò ïðîòè ïîë³òèêè âëàäè
Ó ñïèñêàõ áëîêó (ïàðò³¿) º ëþäè (ä³ÿ÷³ ìèñòåöòâà, ñïîðòñìåíè, á³çíåñìåíè),
ÿêèì ÿ äîâ³ðÿþ
²íø³ âèáîð÷³ áëîêè òà ïàðò³¿ − ùå ã³ðø³
Ãîëîñóâàòèìó çà âèáîð÷èé áëîê (ïàðò³þ), ïðî ÿêèé (ïðî ÿêó) ÿ õî÷ ùîñü
çíàþ
Ïîäîáàºòüñÿ ðåêëàìà öüîãî âèáîð÷îãî áëîêó (ïàðò³¿)
Ïðîñòî çà êîãîñü ïîòð³áíî ãîëîñóâàòè
Ì³ñöåâ³ êåð³âíèêè çàêëèêàþòü ãîëîñóâàòè çà öåé âèáîð÷èé áëîê (ïàðò³þ)
²íø³ ïðè÷èíè
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

50
38
29
27
23
11
8
7
6
6
4
4
1
2
3
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