Лідерами електоральних симпатій на Заході країни є Блок Ющенка „Наша
Україна” та Блок Юлії Тимошенко. У Центральному регіоні знов7таки 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.
Через місяць після виборів переважна більшість населення виказувала за7
доволення зробленим вибором: лише 12% розчарувалися в тих політичних си7
лах, за які вони голосували.
Таблиця 4
Розподіл відповідей на запитання анкети:: “Як би Ви охарактеризували зараз
своє ставлення до зробленого Вами вибору на минулих виборах
до Верховної Ради, що відбулися 26 березня 2006 року?”, %
Ïîâí³ñòþ ðîç÷àðîâàíèé(íà) ñâî¿ì âèáîðîì
Øâèäøå, ðîç÷àðîâàíèé(íà) ñâî¿ì âèáîðîì
Øâèäøå, çàäîâîëåíèé(íà) ñâî¿ì âèáîðîì
Ïîâí³ñòþ çàäîâîëåíèé(íà) ñâî¿ì âèáîðîì
Âàæêî â³äïîâ³ñòè

3
9
35
37
16

Очікування змін після виборів
Порівняння даних соціологічного дослідження засвідчує, що населення
продовжує зберігати оптимізм, який у нього з’явився трохи більше року тому
під час „помаранчевої революції”. Нині близько третини респондентів висло7
вили надію на те, що після виборів у Верховній Раді України буде створено
коаліцію “помаранчевих” сил і це дозволить їй працювати ефективно.
Таблиця 5
Розподіл відповідей на запитання анкети: “Яку коаліцію політичних партій
на даний момент Ви вважаєте найбільш корисною для України в цілому?
Коаліція, в яку увійдуть ...”, %
Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî, Íàðîäíèé ñîþç Íàøà Óêðà¿íà, Ñîö³àë³ñòè÷íà
ïàðò³ÿ Óêðà¿íè (ÁÞÒ+ÍÑÍÓ+ÑÏÓ)
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, Íàðîäíèé ñîþç Íàøà Óêðà¿íà, Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ
Óêðà¿íè, (ÏÐ+ÍÑÍÓ+ÏÑÏÓ)
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â, Áëîê Þë³¿ Òèìîøåíêî, Íàðîäíèé ñîþç Íàøà Óêðà¿íà,
Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè (ÏÐ+ÁÞÒ+ÍÑÍÓ+ÏÑÏÓ)
²íøà êîíô³ãóðàö³ÿ (íàçâ³òü, ÿê³ ñàìå ïîë³òè÷í³ ñèëè, ùî áóäóòü
ïðåäñòàâëåí³ ó íîâ³é Âåðõîâí³é Ðàä³, äî íå¿ ìîãëè á óâ³éòè)
Íå çíàþ / Âàæêî â³äïîâ³ñòè / Íå îð³ºíòóþñÿ
Â³äìîâà â³ä â³äïîâ³ä³

36
21
11
8
20
4

153

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
Процес творення нової парламентської коаліції сприймається опитаними
доволі неоднозначно. Зазначимо, що серед тих, хто підтримує „помаранчеві”
партії та виборчі блоки, залишається більше оптимістів, ніж серед їхніх супро7
тивників.
Загальний розподіл рівня згоди–незгоди з наведеними твердженнями
свідчить про протистояння між тими, хто схильний підтримувати діючого Пре7
зидента України та близькі до нього політичні сили, та тими, хто виступає про7
ти. Кризовість ситуації в українському суспільстві посилюється, і про це свідчить
поглиблення розколу між тими, хто має пропрезидентські та антипрезидентські
настрої.
Таблиця 6
Рівень “згоди–незгоди” з наведеними твердженнями, %
Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ïðàâëÿ÷î¿ êîàë³ö³¿ çàðàç
çàëåæèòü ïåðåäóñ³ì â³ä Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè
Â. Þùåíêà
Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ íå ïîòð³áíà îïîçèö³ÿ, âîíà
ëèøå ãàëüìóâàòèìå ðîçâèòîê êðà¿íè
Íîâà ïðàâëÿ÷à êîàë³ö³ÿ ìàº âêëþ÷èòè â ñåáå âñ³
ïîë³òè÷í³ ñèëè, ùî ïîäîëàëè 3%-é áàðºð òà
ïðåäñòàâëåí³ ó íîâ³é Âåðõîâí³é Ðàä³
Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ïðàâëÿ÷î¿ êîàë³ö³¿ ãàëüìóºòüñÿ
÷åðåç íåêîíñòðóêòèâíó ïîçèö³þ òà îñîáèñò³
àìá³ö³¿ ÁÞÒ
Ñòâîðåííÿ íîâî¿ ïðàâëÿ÷î¿ êîàë³ö³¿ ãàëüìóºòüñÿ
÷åðåç íåêîíñòðóêòèâíó ïîçèö³þ òà îñîáèñò³
àìá³ö³¿ ÍÑÍÓ
Äî ä³ÿëüíîñò³ íîâî¿ ïðàâëÿ÷î¿ êîàë³ö³¿ ïðè
ðîçïîä³ë³ ïîñàä ìàþòü áóòè çàëó÷åí³ ë³äåðè
ïîë³òè÷íèõ ñèë, ÿê³ íå ïîòðàïèëè äî íîâîãî
ñêëàäó Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Ïîçèö³ÿ Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ ïàðò³¿ Óêðà¿íè
ïåðåøêîäæàº ñòâîðåííþ êîàë³ö³¿, â ÿêó âõîäèëà á
Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â

Øâèäøå,
çãîäåí(íà)

Øâèäøå, íå
çãîäåí (íà)

Âàæêî
â³äïîâ³ñòè

55

28

17

28

53

19

44

37

19

46

33

21

39

31

30

29

45

26

33

32

35

Соціально9економічний оптимізм
За даними проведених досліджень, переважна більшість респондентів нега7
тивно оцінює зміни, що відбулися останнім часом в економічній сфері суспіль7
ства і песимістично оцінює свої власні економічні перспективи.
Таблиця 7
Розподіл відповідей респондентів на питання: „Чи змінилася останнім часом
(за останні два9три місяців) соціально9економічна ситуація в країні?”, %

Ñòàëà êðàùîþ
Òàêà æ
Ñòàëà ã³ðøîþ

154

Ñ³÷åíü
2006
8
43
49

Êâ³òåíü
2006
6
56
37

