Таблиця 23
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Чи можете Ви сказати,
що ця агітація якимось чином вплинула на Ваше рішення стосовно того,
за який виборчий блок (партію) голосувати?”, %
Öÿ àã³òàö³ÿ í³ÿê íå âïëèíóëà íà ìåíå
ß ³ ðàí³øå çáèðàâñÿ (çáèðàëàñÿ) ãîëîñóâàòè çà ñàìå çà öåé áëîê (ïàðò³þ)
Òàê, ÿ âèð³øèâ(ëà) ãîëîñóâàòè ñàìå çà òîé áëîê (ïàðò³þ), çà ÿêèé ìåíå
àã³òóâàëè ãîëîñóâàòè
Ï³ñëÿ ö³º¿ àã³òàö³¿ ÿ âèð³øèâ(ëà), ùî, ñêîð³øå çà âñå, íå áóäó ãîëîñóâàòè
çà áëîê (ïàðò³þ), çà ÿêèé ìåíå çàêëèêàëè ãîëîñóâàòè
²íøå
Âàæêî â³äïîâ³ñòè
Ïèòàííÿ íå ñòàâèëîñü

17
5
1
1
1
2
73

Очікування змін після виборів
(березень 2006 р.)
Необхідно відзначити, що, незважаючи на складнощі суспільного життя,
майже половина населення вірить у переміни на краще після виборів. Так, 45%
респондентів відповіли, що, на їхню думку, загальна ситуація в Україні після
виборів поліпшиться, 48% вважають, що після виборів у Верховній Раді України
буде створена стабільна більшість і це дозволить їй ефективно працювати.
Звичайно, існують певні відмінності за регіонами країни. Найбільший оп
тимізм проявили респонденти в АР Крим, на Півдні та на Заході країни. Тут
відповідно 58, 48 та 50% опитаних вірять в те, що після виборів загальна ситуа
ція в Україні поліпшиться, а 56, 53 та 54% респондентів переконані, що у ново
обраній Верховній Раді України створиться стабільна більшість і це ефективно
посприяє ефективності її діяльності. Найгірші сподівання щодо поліпшення
ситуації в країні висловило населення на Півночі України. Тут лише 38% вірять
в це, тоді як 14% бояться, що вона взагалі погіршиться (в АР Крим 3%, на Заході
країни 4% страшаться гіршого).
Порівняння даних цього соціологічного дослідження з результатами, які
були отримані Українським інститутом соціальних досліджень та Центром „Со
ціальний моніторинг” напередодні парламентських виборів у березні 2002 р.,
засвідчує, що в лютому 2006 р. ледь не вдвічі більше респондентів (45 проти
25%) висловили надію на те, що у цілому ситуація в країні після виборів по
ліпшиться.
Хоча трохи менше, та все ж таки значна частина опитаних (37%) вірить у те,
що після парламентських виборів рівень взаємодії між Верховною Радою Украї
ни, Президентом України та Кабінетом Міністрів України буде вищим, ніж за
теперішнього складу Верховної Ради України. Однак і це удвічі більше, ніж було
напередодні парламентських виборів у березні 2002 р. – 18%.
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МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
Таблиця 24
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Яким чином,
на Вашу думку, зміниться загальна ситуація в Україні після виборів
до Верховної Ради України”, %

Ñèòóàö³ÿ ïîë³ïøèòüñÿ
Ñèòóàö³ÿ íå çì³íèòüñÿ
Ñèòóàö³ÿ ïîã³ðøèòüñÿ
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Áåðåçåíü 2002 ð.
25
51
10
13

Ëþòèé 2006 ð.
45
32
9
14

Таблиця 25
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Як Ви вважаєте,
чи буде після виборів налагоджена тісніша та констурктивніша взаємодія
між новим складом ВР України, Президентом України та Урядом
порівняно з тим, як це було за теперішнього складу ВРУ ?”, %

Ð³âåíü âçàºìîä³¿ ì³æ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ, Ïðåçèäåíòîì òà
Óðÿäîì ï³ñëÿ âèáîð³â áóäå âèùèì, í³æ çà òåïåð³øíüîãî
ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Ð³âåíü âçàºìîä³¿ ì³æ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ, Ïðåçèäåíòîì òà
Óðÿäîì áóäå ïðèáëèçíî òàêèì æå, ÿê ³ çà òåïåð³øíüîãî
ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Ð³âåíü âçàºìîä³¿ ì³æ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ, Ïðåçèäåíòîì òà
Óðÿäîì áóäå íèæ÷èì, í³æ çà òåïåð³øíüîãî ñêëàäó Âåðõîâíî¿
Ðàäè
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

Áåðåçåíü
2002 ð.

Ëþòèé
2006 ð.

18

37

47

35

12

12

23

16

Найбільш оптимістичними щодо перспектив налагодження після виборів
тіснішої та конструктивнішої взаємодії між основними гілками влади є респон
денти в АР Крим (59%) та Західного регіону країни (46%), найменше вірять в це
виборці м. Києва (31%) та на Сході країни (27%).
Якщо в селах 41% опитаних все ще надіються, що після виборів поліпшать
ся стосунки між владними структурами, то в малих містах таких лише 25–30%.
Цікавим є ставлення до перспектив співпраці між Верховною Радою Украї
ни, Президентом України та Урядом України після виборів серед представників
різних політичних уподобань. Як видно з таблиці 23, серед тих, хто підтримує
„помаранчеві” партії та виборчі блоки, залишається більше оптимістів, ніж се
ред їхніх суперників. Так, серед тих, хто під час проведення соціологічного дос
лідження відповів, що прийде на вибори і візьме в них участь, 62% прибічників
Громадянського блоку „ПОРА–ПРП” вірять у перспективи поліпшення
співпраці між гілками влади. На таких же позиціях стоять 56% прибічників
Блоку „Наша Україна”, 48% – Українського народного блоку Костенка і Плю
ща, 47% – Блоку Юлії Тимошенко. Дещо випадають з цього ряду прибічники
Соціалістичної партії України, серед яких оптимістичні сподівання висловлю
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ють лише 34% опитаних. Мало вірять у те, що владні структури після виборів
співпрацюватимуть краще, прибічники „антипомаранчевих” сил: серед тих, хто
підтримує Комуністичну партії України, таких 30%, серед прибічників Опози
ційного блоку „Не так!” – 31%, серед прибічників Партії регіонів – 36%.
Таблиця 26
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „Як Ви вважаєте,
чи буде після виборів налагоджена тісніша та більш конструктивна взаємодія
між новим складом Верховної Ради України, Президентом України та
Урядом України порівняно з тим, як це було за теперішнього складу Верховної
Ради України”, % серед прихильників різних партій та блоків

Íàçâà âèáîð÷îãî áëîêó ÷è ïàðò³¿

ÑÅÐÅÄ ÂÑ²Õ ÎÏÈÒÀÍÈÕ
Ãðîìàäÿíñüêèé áëîê ÏÎÐÀ
ÏÐÏ
Áëîê Íàøà Óêðà¿íà
Óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé áëîê
Êîñòåíêà ³ Ïëþùà
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî
Íàðîäíèé áëîê Ëèòâèíà
Áëîê Íàòàë³¿ Â³òðåíêî Íàðîäíà
îïîçèö³ÿ
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè
Îïîçèö³éíèé áëîê ÍÅ ÒÀÊ!
Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè

Ð³âåíü
âçàºìîä³¿
áóäå
âèùèì, í³æ
òåïåð

Ð³âåíü
âçàºìîä³¿ áóäå
ïðèáëèçíî
òàêèì æå, ÿê
òåïåð

Ð³âåíü
âçàºìîä³¿
áóäå
íèæ÷èì,
í³æ çàðàç

Âàæêî
â³äïîâ³ñòè

12

16

62

21

12

5

56

28

6

10

48

29

16

7

47
42

35
26

8
18

10
14

37

36

12

15

36
34
31
30

37
37
42
33

14
15
16
16

13
14
11
21

37

35
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