МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
Лідерами електоральних симпатій на Заході країни є Блок Ющенка „Наша
Україна” та Блок Юлії Тимошенко. У Центральному регіоні зновтаки ці два
блоки змагаються за перше місце, незначну конкуренцію їм складають СПУ
Олександра Мороза та Партія регіонів. Схожа ситуація і на Півночі. На Сході
країни безсумнівним лідером є Партія регіонів, яка значно випереджає решту
партій. Відповідно Партія регіонів залишається лідером ще у двох регіонах – на
Півдні та в АР Крим, де жодна інша політична сила на даний момент не може
скласти їй конкуренцію.
Аналіз електоральних уподобань по окремих вікових групах показує, що в
групі лідерів, тобто тих трьох партій, що мають найвищу підтримку серед елек
торату, немає суттєвих розбіжностей у підтримці тієї чи іншої партії представ
никами якоїнебудь вікової групи. Тобто Партія регіонів, Блок Юлії Тимошен
ко та Блок Ющенка „Наша Україна” є політичними силами, що спираються
рівною мірою на всі вікові групи населення.

Телевізійна політична реклама в оцінках населення
Лише 2% виборців не бачили жодної політичної реклами, 21% опитаних
зазначив, що їм не подобається жодна реклама, 6% вагалися із визначенням, чи
є така реклама, яка їм подобається.
Таблиця 11
Розподіл відповідей респондентів на запитання: „На телевізійних
каналах зараз часто транслюється політична реклама. Реклама
яких політичних партій/блоків сподобалась Вам найбільше? ”, %
(березень 2006 р.)
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â
Íàðîäíèé áëîê Ëèòâèíà
Áëîê "Íàøà Óêðà¿íà"
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî
Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè
Ãðîìàäÿíñüêèé áëîê ÏÎÐÀ-ÏÐÏ
Îïîçèö³éíèé áëîê "ÍÅ ÒÀÊ!"
Áëîê Íàòàë³¿ Â³òðåíêî "Íàðîäíà îïîçèö³ÿ"
Êîìóí³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè
Óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé áëîê Êîñòåíêà ³ Ïëþùà
Ïàðò³ÿ "Â³÷å"
Ïàðò³ÿ çåëåíèõ Óêðà¿íè
Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ "Ïàðò³ÿ åêîëîã³÷íîãî ïîðÿòóíêó "ÅÊÎ+25%"
Áëîê íàðîäíî-äåìîêðàòè÷íèõ ïàðò³é (ÍÄÏ)
²íøà
Íå áà÷èâ æîäíî¿
Íå ïîäîáàºòüñÿ æîäíà
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

24
19
15
12
10
7
7
6
5
5
5
3
3
2
0,3
2
21
6

Ïåðøà ãðóïà
Äðóãà ãðóïà

Òðåòÿ ãðóïà

×åòâåðòà ãðóïà

Таким чином, ми маємо декілька умовних груп партій, реклама яких подо
бається населенню. До першої групи належать партії, чия реклама подобається
20–25% населення, до другої – 10–15%, до третьої групи увійшли партії, чия
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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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