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Abstract.  The regular publication of materials of the monitoring of public opinion which
was carried out jointly by the O. Yaremenko Ukrainian Institute for Social
Reasearch and the Centre “Social Monitoring” presents the results of the
national representative sociological poll “Political situation and socio-
economic moods of the population: March of 2007”.
The dynamics of the level of trust of the population to the highest officials and
political figures of the state, to the state’s bodies, social institutions, political
parties, local authorities, and also to NATO is displayed. Important and actual
are the data on the attitude to the idea of the dismissal of the Verkhovna Rada,
the realization of pre-term parliamentary elections, and the referendum as for
changes in the Ukraine’s Constitution. The changes in the sympathies and
moods of electors are traced. The data chatacterizing the estimate of the own
welfare and self-consciousness by the population are given in a separate block.

1 Для підготовки матеріалів використані результати моніторингу громадської думки населення України,
що проводиться спільно Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка та
Центром “Соціальний моніторинг”. Останнє опитування проводилося з 26 лютого по 6 березня 2007 р. 
в усіх областях України, АР Крим та місті Києві. Всього опитано 2118 респондентів віком від 18 років 
і старше. Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 
0,5 : 0,5 становлять 1,31–2,18 відсотка. Опитування проведено у 132 населених пунктах України: 67 містах
та 65 селах. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв'ю за місцем проживання респондента 
“віч-на-віч”. Рівень досягнення респондентів – 79%. 
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ОЦІН КИ ПО ЛІ ТИЧ НОЇ СИ ТУ А ЦІЇ 

> Ди на мі ка рів ня до ві ри 

За да ни ми опи ту ван ня, рі вень до ві ри до Вік то ра Ющен ка як Пре зи ден та Ук ра ї -
ни  ста но вить 35%. Мож на заз на чи ти, що два ро ки то му у бе рез ні 2005 р. рі вень до -
ві ри Пре зи ден ту був май же вдві чі біль шим (65%), в той час як сьо год ніш ній по каз -
ник сут тє во не від різ ня єть ся від трен ду 2006 р. В той  же час по каз ник тих, хто не до -
ві ряє Пре зи ден ту, по рів ня но із ве рес нем 2006 р. збіль шив ся з 53 до 60% (вис ло ви ли
не до ві ру). 

По рів ня но з ве рес нем 2006 р. по гір ши ли ся по каз ни ки до ві ри і що до спі ке ра Вер -
хов ної Ра ди Олек сан дра Мо ро за – за раз йо му до ві ряє 29%. За у ва жи мо, що по каз ни -
ки до ві ри до спі ке ра та до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни зна хо дить ся на од но му рів ні, хо -
ча ра ні ше рі вень до ві ри спі ке ру зав жди пе ре ви щу ва ли рі вень до ві ри  ВР. 

По рів ня но з ми ну лим опи ту ван ням Прем’єр- мі ністр Ук ра ї ни втра тив до ві ру 
5% рес пон ден тів – за раз йо му до ві ря ють 44%. Як що у ве рес ні 2006 р. він був єди-
 ним  по са дов цем з чис ла пер ших осіб дер жа ви, у яко го  був по зи тив ний  ба ланс 
до ві ри, то за раз кіль кість тих, хто йо му не до ві ряє, біль ша за кіль кість тих, хто 
до ві ряє на 7%.

* бе ре зень- ве ре сень  2005 р. –  ви мі рю вав ся рі вень до ві ри до Ю. Ти мо шен ко;
жов тень- сі чень 2006 р. –  ви мі рю вав ся рі вень до ві ри до Ю. Єха ну ро ва;
з ве рес ня 2006 р. – ви мі рю вав ся рі вень до ві ри до В. Яну ко ви ча. 

** до квіт ня 2006 р. – до В. Лит ви на.

Рис. 1. Ди на мі ка рів ня до ві ри 
(су ма від по ві дей “пов ніс тю до ві ряю” та “ско рі ше, до ві ряю, ніж ні”), %
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* бе ре зень- ве ре сень  2005 р.  –  ви мі рю вав ся рі вень до ві ри до Ю. Ти мо шен ко;
жов тень- сі чень 2006 р.  –  ви мі рю вав ся рі вень до ві ри до Ю. Єха ну ро ва;
з  ве рес ня  2006 р.  – ви мі рю вав ся рі вень до ві ри до В. Яну ко ви ча. 

** до квіт ня 2006 р.  – до В. Лит ви на.

Рис 2.  Ди на мі ка рів ня пов ної до ві ри, (від по відь “Пов ніс тю до ві ряю”), %

У таб ли ці 1 на ве де на ди на мі ка рів ня до ві ри до со ці аль них інс ти ту тів.
По ка зо вим є те, що рі вень до ві ри до всіх влад них інс ти ту цій (крім Зброй них

сил)  є від’єм ним – біль шість лю дей за су час них умов не до ві ряє їм. 
Рі вень не до ві ри до по лі тич них пар тій є най біль шим піс ля “по ма ран че вої” ре во -

лю ції (з груд ня 2004 р.).
Зрос тає рі вень не до ві ри до си ло вих струк тур.
Зрос тає рі вень не до ві ри до НА ТО.
Зрос тає рі вень не до ві ри до міс це вих ор га нів вла ди.

У таб ли ці 2 на ве де но рі вень до ві ри до по лі тич них ді я чів.
По рів ня но із ве рес нем не від бу ло ся яки хось знач них змі щень у чи сель нос ті при -

хиль ни ків/про тив ни ків що до про від них по лі ти ків. Так, В. Яну ко вич змен шив кіль -
кість тих, хто йо му до ві ряє, на 2% збіль шив ши час тку тих, хто не до ві ряє, на 6%.
Май же не змі ни ли ся по каз ни ки до ві ри до Ю. Ти мо шен ко. В. Ющен ко на 3% збіль -
шив кіль кість тих, хто йо му до ві ряє, на 6% зріс рі вень до ві ри до Ю. Лу цен ка. 
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Таб ли ця 2  
Рі вень до ві ри до  по лі тич них ді я чів, %
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> Якою  бу ти Ук ра ї ні: 
пар ла мент ською чи пре зи дент ською рес пуб лі кою?

Прий нят тя Вер хов ною Ра дою за ко ну про Ка бі нет Мі ніс трів Ук ра ї ни  спря мо ва -
не на пе ре роз по діл влад них пов но ва жень між Вер хов ною Ра дою, Ка бі не том Мі ніс -
трів та Пре зи ден том Ук ра ї ни, внас лі док чо го біль ше пов но ва жень бу де у Ка бі не ту
Мі ніс трів та Вер хов ної Ра ди. У про ве де но му дос лід жен ні рес пон ден там бу ло зап ро -
по но ва но виз на чи ти ся з тим, яка фор ма дер жав но го уст рою, на їх ню дум ку, від по ві -
дає пот ре бам сьо го ден ня.

Таб ли ця 3
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви вва жа є те, за іс ну ю чих умов 

та вра хо ву ю чи те, хто за раз очо лює Уряд, Вер хов ну Ра ду та є 
Пре зи ден том Ук ра ї ни, як бу ло б кра ще для кра ї ни: ...”,%

Так са мо рес пон ден там бу ло зап ро по но ва но виб ра ти той  уст рій, який, на їх ню
дум ку, від по ві да ти ме їх нім уяв лен ням про спра вед ли ву вла ду у май бут ньо му. 

Таб ли ця 4
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Уя віть со бі си ту а цію, ко ли че рез 15–20 ро ків 

при вла ді бу дуть зов сім ін ші по лі ти ки (не за ли шить ся жод но го з тих, 
ко го ми зна є мо за раз). Як Ви вва жа є те, че рез 20 ро ків який по лі тич ний уст рій 

бу де кра щим і від по ві да ти ме Ва шим уяв лен ням про спра вед ли ву вла ду?”, %
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От ри ма ні ре зуль та ти свід чать:
– по- пер ше, про від сут ність кон со лі до ва ної дум ки в ук ра їн сько му сус пільс тві

що до по лі тич но го уст рою кра ї ни;
– по- дру ге, про сут тє вий плив на дум ку біль шос ті на се лен ня по зи ції су час них

по лі ти ків як пер со ні фі ко ва них “зраз ків” сис те ми влад них від но син.

> Оцін ки ді яль нос ті ан тик ри зо вої ко а лі ції та об’єд нан ня “по ма ран че вих"

За да ни ми про ве де но го опи ту ван ня, за раз в сус пільс тві не має од ноз нач но го
став лен ня до ан тик ри зо вої ко а лі ції. 

За ста ном на по ча ток бе рез ня чи сель ність при хиль ни ків (тих, хто біль ш-менш по -
зи тив но оці нює ді яль ність ко а лі ції) нез нач но пе ре ви щує чи сель ність про тив ни ків. 

Таб ли ця 5
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви ста ви тесь до ство ре ної 

у Вер хов ній Ра ді Ук ра ї ни ан тик ри зо вої ко а лі ції, сфор мо ва ної фрак ці я ми 
Пар тії ре гі о нів Ук ра ї ни, Со ці а ліс тич ної пар тії Ук ра ї ни та КПУ?”, %

По ка зо во те, що став лен ня до ко а лі ції пов ніс тю від по ві дає дис ло ка ції елек то ра -
ту. У тих ре гі о нах, де під три му єть ся Пар тія ре гі о нів та ви со кий рі вень до ві ри до 
В. Яну ко ви ча,  рі вень під трим ки ко а лі ції  ви щий за по каз ник  тих, хто її не під три мує. 

Таб ли ця 6 
Став лен ня до ді яль нос ті ко а лі ції у ре гі о наль но му2 роз рі зі, %

2 Склад регіонів,  використаний для аналізу регіональних особливостей:
Західний регіон: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська,
Чернівецька області; Центральний регіон: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька,
Черкаська області; Північний регіон: Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська області; Східний
регіон: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Харківська області; Південний регіон:
Миколаївська, Одеська, Херсонська області.
АР Крим та м. Київ аналізуються окремо.
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Таб ли ця 9 
Став лен ня до об’єд нан ня “по ма ран че вих”   у ре гі о наль но му роз рі зі, %

Таб ли ця 10 
Став лен ня до об’єд нан ня “по ма ран че вих” за леж но від елек то раль них упо до -

бань, %

> Дос тро ко ві ви бо ри:

· став лен ня на се лен ня до ідеї роз пус ку ді ю чої Вер хов ної Ра ди та про ве ден ня
достро ко вих пар ла мент ських ви бо рів

За ста ном на по ча ток бе рез ня про тив ни ків роз пус ку пар ла мен ту та про ве -
ден ня дос тро ко вих ви бо рів до Вер хов ної Ра ди бу ло вдві чі біль ше, ніж тих, хто під -
три мує та ку ідею. 

Таб ли ця 11
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви ста ви те ся до ідеї про ве ден ня дос тро ко -

вих ви бо рів до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?”, %
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Таб ли ця 12
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви ста ви те ся до ідеї про ве ден ня дос тро ко -

вих ви бо рів до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?”, %, за ре гі о наль ною оз на кою

Таб ли ця 13
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви ста ви те ся до ідеї про ве ден ня дос тро ко -

вих ви бо рів до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?”, %, за ві ком

Таб ли ця 14
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви ста ви те ся до ідеї про ве ден ня дос тро ко -

вих ви бо рів до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?”, %, за ос віт ньою оз на кою

Таб ли ця 15
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви ста ви те ся до ідеї про ве ден ня дос тро ко -

вих ви бо рів до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?”, %, за ти пом на се ле них пун ктів
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Най більш виз на чаль ний вплив на під трим ку або не під трим ку роз пус ку Вер хов -
ної Ра ди справ ля ють елек то раль ні сим па тії опи та них. 

Таб ли ця 16
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви ста ви те ся до ідеї про ве ден ня дос тро ко -
вих ви бо рів до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?”,  за леж но від  то го за яку пар тію/блок 

го ло су ва ти муть на нас туп них ви бо рах, %

Ідея роз пус ку Вер хов ної Ра ди та од но час ної від став ки Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра -
ї ни на чо лі з Вік то ром Яну ко ви чем за раз під три му єть ся тре ти ною на се лен ня кра ї ни
(34%). Про ти та ко го сце на рію роз вит ку по дій вис ту пає  54% опи та них. 

Таб ли ця 17
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Чи під три му є те Ви ідею роз пус ку ни ні ді ю чої

Вер хов ної Ра ди й від став ки Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни на чо лі 
з Вік то ром Яну ко ви чем?”, %
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Таб ли ця 18 
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: "Чи під три му є те Ви ідею роз пус ку ни ні ді ю чої

Вер хов ної Ра ди й від став ки Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни на чо лі 
з Вік то ром Яну ко ви чем?”, %, за ві ком

Таб ли ця 19 
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: "Чи під три му є те Ви ідею роз пус ку ни ні ді ю чої

Вер хов ної Ра ди й від став ки Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни на чо лі 
з Вік то ром Яну ко ви чем?”, %, за ос ві тою

Таб ли ця 20 
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Чи під три му є те Ви ідею роз пус ку ни ні ді ю чої

Вер хов ної Ра ди й від став ки    Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни на чо лі з Вік то ром
Яну ко ви чем?”, %, за ти пом на се ле них пун ктів



167

Ха рак тер став лен ня до від став ки Ка бі не ту Мі ніс трів, крім яск ра во ви ра же но го
по лі тич но го за бар влен ня, має  й  ре гі о наль ні особ ли вос ті. 

Таб ли ця 21
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Чи під три му є те Ви ідею роз пус ку ни ні ді ю чої

Вер хов ної Ра ди й від став ки Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни на чо лі 
з Вік то ром Яну ко ви чем?”, за леж но від ре гі о ну опи ту ван ня, %

Се ред ін ших за яв, що лу на ють у кон тек сті про ве ден ня дос тро ко вих ви бо рів та
під три му ють ся опо зи цій ни ми до ан тик ри зо вої ко а лі ції си ла ми, чіль не міс це по сі дає
ідея про ве ден ня все на род но го ре фе рен ду му сто сов но змін до Кон сти ту ції. От ри ма -
ні да ні зас від чу ють фак тич но по діл нав піл: 40% опи та них під три мує  та ку ідею, 
44% – ні. 

Таб ли ця 22
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви ста ви тесь до ідеї про ве ден ня 

все на род но го ре фе рен ду му сто сов но змін до Кон сти ту ції Ук ра ї ни, 
які всту пи ли в си лу 1 січ ня 2006 ро ку, внас лі док чо го від був ся пе ре роз по діл 

влад них пов но ва жень на ко ристь Вер хов ної Ра ди 
та  Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни?”, %

На мо мент про ве ден ня опи ту ван ня од ні єю з опо зи цій них по лі тич них сил, яка
чіт ко сфор му лю ва ла свої ви мо ги та за я ви ла про на мір про вес ти ма со ві гро мад ські
ак ції, став гро мад ський рух “На род на са мо о бо ро на”. Рес пон ден там бу ло зап ро по но -
ва но вис ло ви ти ся з при во ду то го, чи під три ма ли б во ни іні ці а ти ви цьо го ру ху.
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Таб ли ця 23 
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Чи го то ві Ви бра ти участь в ак ці ях 

гро мад сько го ру ху “На род на са мо о бо ро на” на вес ні 2007 ро ку за від став ку уря ду
Яну ко ви ча та роз пуск Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?”, %

Таб ли ця 24
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: "Чи го то ві Ви бра ти участь в ак ці ях 

гро мад сько го ру ху “На род на са мо о бо ро на” на вес ні 2007 ро ку за від став ку уря ду
Яну ко ви ча та роз пуск Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?”, %, за ві ком

Таб ли ця 25 
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: "Чи го то ві Ви бра ти участь в ак ці ях гро мад -

сько го ру ху “На род на са мо о бо ро на” на вес ні 2007 ро ку за від став ку уря ду Яну -
ко ви ча та роз пуск Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?”, %, за ос ві тою
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Таб ли ця 26
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: "Чи го то ві Ви бра ти участь в ак ці ях гро -

мад сько го ру ху “На род на са мо о бо ро на” на вес ні 2007 ро ку за від став ку уря ду
Яну ко ви ча та роз пуск Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?” %, за ти пом на се ле них пун ктів

Таб ли ця 27
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Чи го то ві Ви бра ти участь в ак ці ях гро мад -

сько го ру ху “На род на са мо о бо ро на” на вес ні 2007 ро ку за від став ку уря ду Яну -
ко ви ча та роз пуск Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни?”, %, за ре гі о наль ною оз на кою

> Рі вень по тен цій ної елек то раль ної ак тив нос ті у бе рез ні 2006 р.

Таб ли ця 28
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як би у най ближ чу не ді лю від бу ва ли ся пре зи -
дент ські ви бо ри або ви бо ри до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, чи бра ли б Ви участь у

го ло су ван ні?”, %
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Таб ли ця 29 
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як би у най ближ чу не ді лю від бу ва ли ся пре зи -
дент ські ви бо ри або ви бо ри до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, чи бра ли б Ви участь у

го ло су ван ні?”, %, за ре гі о наль ною оз на кою

Таб ли ця 30
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як би у най ближ чу не ді лю від бу ва ли ся пре зи -
дент ські ви бо ри або ви бо ри до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, чи бра ли б Ви участь у

го ло су ван ні?”, %, за ві ко вою оз на кою

Таб ли ця 31
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як би у най ближ чу не ді лю від бу ва ли ся 

пре зи дент ські ви бо ри або ви бо ри до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, чи бра ли б Ви 
участь у го ло су ван ні?”, %, за ос ві тою
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Таб ли ця 32
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як би у най ближ чу не ді лю від бу ва ли ся пре зи -
дент ські ви бо ри або ви бо ри до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, чи бра ли б Ви участь у

го ло су ван ні?”, %, за ти пом на се ле них пун ктів

> Рей тинг по лі тич них пар тій та бло ків у бе рез ні 2006 р.

У лю то му–бе рез ні 2007 р., в ра зі про ве ден ня ви бо рів, до Вер хов ної Ра ди ма ли б
шанс  пот ра пи ти ті са мі по лі тич ні пар тії та бло ки, які  по до ла ли про хід ний бар’єр
май же рік то му. Особ ли віс тю гро мад ської дум ки, яка скла ла ся в бе рез ні, мож на вва -
жа ти  те, що за умов про ве ден ня ви бо рів у мо мент опи ту ван ня  де що зрос ли б  шан -
си КПУ. По рів ня но із ве рес нем 2006 р. зріс і рі вень під трим ки “На шої Ук ра ї ни”, хо -
ча він і за ли ша єть ся мен шим, ніж за фік со ва ний на ми ну лих ви бо рах.  Заз на чи мо, що
в бе рез не во му дос лід жен ні час ти на пар тій, які вхо ди ли на ми ну лих ви бо рах до бло -
ку “НУ”, по да ва ли ся як ок ре мі по лі тич ні си ли, що від по від ним чи ном впли ну ло на
ви бір рес пон ден тів.

Пе ре ра ху нок  от ри ма них ре зуль та тів се ред тих, хто виз на чив ся із сво їм ви бо ром
та бра ти ме участь у го ло су ван ні,  дає змо гу оці ни ти більш точ но рі вень під трим ки та
шан си різ них по лі тич них сил. Та ким чи ном (вра хо ву ю чи стан дар тну по хиб ку), чо -
ти ри по лі тич них си ли у бе рез ні ма ли б змо гу по до ла ти 4%-й бар’єр. Се ред них:

· Пар тія ре гі о нів – 32%,

· Все ук ра їн ське об’єд нан ня “Бать ків щи на” – 25,0%,

· КПУ – 8,9%,

· Пар тія “На ша Ук ра ї на” – 8,6%.

Сут тє ві шан си на про ход жен ня 4%-го бар’єру ма ють СПУ (3,8%) та Гро мад ський
рух “На род на са мо о бо ро на” – 3,7%. 
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Таб ли ця 33 
Ди на мі ка елек то раль них упо до бань на се лен ня Ук ра ї ни, %*

* У таб ли ці на ве де ні по каз ни ки по лі тич них пар тій та бло ків, які, за да ни ми ЦВК, от ри -
ма ли під трим ку більш ніж 1% опи та них. 

** До жов тня 2005 р. ви мі рю вав ся рей тинг НСНУ, з жов тня 2005 по ве ре сень 2006 –
блок “На ша Ук ра ї на”, бе ре зень 2007 – пар тія “На ша Ук ра ї на” .

*** До січ ня 2006 р. ви мі рю вав ся рей тинг СДПУ(о), з січ ня   по ве ре сень 2006 ви мі рю -
вав ся рей тинг бло ку.

**** До бе рез ня 2007 р.  ви мі рю вав ся рей тинг “Гро ма дян сько го бло ку ПО РА-ПРП”, у бе -
рез ні 2007 р. – По лі тич на пар тія “ПО РА”.
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Таб ли ця 34 
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як би у най ближ чу не ді лю від бу ва ли ся ви бо ри 

до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, а до бю ле те ня бу ли вклю че ні заз на че ні пар тії, 
за яку пар тію Ви про го ло су ва ли б?”,

се ред тих, хто виз на чив ся та бра ти ме участь у го ло су ван ні, %

Лі де ра ми елек то раль них сим па тій на За хо ді кра ї ни за раз мож на вва жа ти ли ше
Блок Юлії Ти мо шен ко. У Цен траль но му та Пів ніч но му ре гі о нах Блок “На ша Ук ра -
ї на” втра тив по зи ції од но го з лі де рів і вже пос ту па єть ся Пар тії ре гі о нів.  

На Схо ді кра ї ни без сум нів ним лі де ром є Пар тія ре гі о нів, яка знач но ви пе ред жає
реш ту пар тій. Від по від но Пар тія ре гі о нів за ли ша єть ся лі де ром ще у двох ре гі о нах –
на Пів дні та в АР Крим, де жод на ін ша по лі тич на си ла на да ний мо мент не мо же
склас ти їй кон ку рен цію.
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Таб ли ця 35 
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: “Як би у най ближ чу не ді лю від бу -
ва ли ся ви бо ри до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, а до бю ле те ня бу ли вклю че ні заз на -
че ні пар тії, за яку пар тію Ви про го ло су ва ли б?”, за леж но від ре гі о ну опи ту ван -

ня*, % (Се ред всіх опи та них)

* Да ні на ве де ні по пар ті ях та бло ках, що ма ють під трим ку біль ше 2% опи та них.

> Рей тинг під трим ки по лі ти ків – ймо вір них кан ди да тів на по са ду Пре зи ден та 

Лі де ром умов но го “пре зи дент сько го” рей тин гу є  Вік тор Яну ко вич. Най кра щі
шан си вий ти до дру го го ту ру  пре зи дент ських ви бо рів  ма ють та кож Ю. Ти мо шен ко
та В. Ющен ко, при чо му шан си Юлії Ти мо шен ко виг ля да ють на ба га то кра щи ми.  Як -
би пре зи дент ські ви бо ри від бу ва ли ся  най ближ чої не ді лі, то за Вік то ра Яну ко ви ча
про го ло су ва ли б 33% (се ред тих, хто виз на чив ся та бра ти ме участь у го ло су ван ні), за
Юлію Ти мо шен ко – 23%, Вік то ра Ющен ка – 12%. 

Таб ли ця 36 
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: “Як би у най ближ чу не ді лю 
від бу ва лись пре зи дент ські ви бо ри, а до бю ле те ню бу ли вклю че ні заз на че ні 

кан ди да ти, за ко го з них Ви про го ло су ва ли б?”, %
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У ра зі про ве ден ня дру го го ту ру пре зи дент ських ви бо рів в па рах “Ти мо шен ко –
Яну ко вич” та “Ющен ко – Яну ко вич” сьо год ні  пе ре мо гу  от ри мав би В. Яну ко вич.
Най мен ший від рив при цьо му ста но вить 5%, ко ли до дру го го ту ру про хо дить 
Ю. Ти мо шен ко. 

Таб ли ця 37
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: “Як би до дру го го ту ру 

пре зи дент ських ви бо рів вий шли Юлія Ти мо шен ко та Вік тор Яну ко вич, 
за ко го з них Ви про го ло су ва ли б?”, %

Таб ли ця 38 
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: “Як би до дру го го ту ру 
пре зи дент ських ви бо рів вий шли Вік тор Ющен ко та  Вік тор Яну ко вич, 

за ко го з них Ви про го ло су ва ли б?”, %

Таб ли ця 39
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: “Як би до дру го го ту ру 
пре зи дент ських ви бо рів вий шли Вік тор Ющен ко та  Юлія Ти мо шен ко, 

за ко го з них Ви про го ло су ва ли б?”, %
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МА ТЕ РІ АЛЬ НЕ СТА НО ВИ ЩЕ ТА СА МО ПО ЧУТ ТЯ НА СЕ ЛЕН НЯ

Да ні со ці о ло гіч них обс те жень зас від чу ють, що в Ук ра ї ні на су час но му ета пі на -
се лен ня до во лі пе си міс тич но оці нює мож ли вос ті зрос тан ня влас них до хо дів у ко рот -
кос тро ко вій пер спек ти ві. При чо му не га тив ні оцін ки сто су ють ся як сво го влас но го
те пе ріш ньо го ста но ви ща, так і змін, на  які   мож на че ка ти  кра ї ні.  

Таб ли ця 40 
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: “Як змі ни ло ся жит тя Ва шої ро ди -
ни в по точ но му мі ся ці (за ос тан ні 30 днів ) по рів ня но з по пе ред нім мі ся цем?”, %

Да ні дос лід жен ня доз во ля ють оці ни ти рі вень змін, що від бу ли ся ос тан нім ча сом
на рів ні на се ле но го пун кту, об лас ті та кра ї ни в ці ло му3. За га лом, от ри ма ні по каз ни -
ки оцін ки змін до во лі тіс но уз год жу ють ся з оцін ка ми змін у влас но му жит ті та заз -
на ють тих са мих флук ту а цій. Дру гою особ ли віс тю є те, що чим біль ший рі вень уза -
галь нен ня ви ма га єть ся від рес пон ден та, тим більш не га тив но оці ню ють ся змі ни, що
від бу ли ся. 

Таб ли ця 41 
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: “Чи змі нить ся 
со ці аль но- е ко но міч на си ту а ція в  нас туп ні  два- три мі ся ці:”, %

3 Обраховано, як і попередній показник, за результантами відповіді на три аналогічні запитання: “Чи
змінилася останнім часом (за останні два-три місяці) соціально-економічна ситуація у вашому
населеному пункті (1)/в області (2)/країні (3)”.
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Від по від но, очі ку ван ня на ко рот кос тро ко ву пер спек ти ву, ві доб ра жа ють оп ти -
мізм на се лен ня від нос но пер спек ти ви роз вит ку еко но мі ки в ці ло му та осо бис то го
ма те рі аль но го ста но ви ща.

Таб ли ця 42
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на пи тан ня: “Оці ніть, будь лас ка, як змі нить ся

жит тя Ва шої ро ди ни (Ва ше осо бис то) че рез пів ро ку?”, %

Таб ли ця 43
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на пи тан ня: “Як Ви вва жа є те, нас туп ні один- два
мі ся ці для еко но мі ки кра ї ни бу дуть доб ри ми, по га ни ми ча сом чи яки мись ще?”,

%

За галь ною оз на кою на ве де них по каз ни ків є те, що біль шість на се лен ня не очі кує
змін ма те рі аль но го ста но ви ща. Біль шість на се лен ня не очі кує, що в най ближ чим ча -
сом   мож ли ві які- не будь по зи тив ні змі ни, і час тка “пе си міс тів” уд ві чі пе ре ви щує
час тку тих, хто роз ра хо вує на по ліп шен ня.

Са мо о цін ка ма те рі аль но го ста но ви ща ба га то в чо му виз на ча єть ся   от ри му ва ним
до хо дом та ба жа ним роз мі ром се ред ньо мі сяч но го до хо ду.  Таб ли ці 28–30 да ють змо -
гу по рів ня ти рі вень ре аль но от ри ма них до хо дів рес пон ден тів із по каз ни ка ми ба жа -
но го до хо ду.
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Таб ли ця 44
Се ред ні по каз ни ки по ма си ву опи та них (грн.)
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Таб ли ця 45
Се ред ні по каз ни ки по ма си ву опи та них за леж но від кіль кос ті 

не пов но літ ніх ді тей в ро ди ні (грн.)

Таб ли ця 46 
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на пи тан ня: “Яким був Ваш осо бис тий до хід 

у ми ну ло му мі ся ці?” (се ред нє зна чен ня, грн.)
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Ос нов ні вис нов ки:
За да ни ми опи ту ван ня, рі вень до ві ри до  Пре зи ден та Ук ра ї ни, спі ке ра Вер хов ної

Ра ди та Прем’єр- мі ніс тра по рів ня но із ве рес нем ско ро тив ся на де кіль ка пун ктів. 
В бе рез ні до ві ря ли  Пре зи ден ту Ук ра ї ни 35% (не до ві ря ли 60%), Го ло ві Вер хов ної
Ра ди Ук ра ї ни – 29% (не до ві ря ли 62%), Прем’єр- мі ніс тру Ук ра ї ни – 44% (не до ві ря -
ли 51%). 

По рів ня но із ве рес нем не від бу ло ся яки хось знач них змі щень у чи сель нос ті при -
хиль ни ків/про тив ни ків що до про від них по лі ти ків. Так, В. Яну ко вич змен шив кіль -
кість тих, хто йо му до ві ряє на 2%, збіль шив ши час тку тих, хто не до ві ряє на 6%. Май -
же не змі ни ли ся по каз ни ки до ві ри до Ю. Ти мо шен ко. В. Ющен ко на 3% збіль шив
кіль кість тих, хто йо му до ві ряє, на 6% зріс рі вень до ві ри до Ю. Лу цен ка.

Гро мад ська дум ка що до сис те ми по лі тич но го уст рою на сьо год ніш ній день не -
виз на че на – не іс нує точ ки зо ру, яка під три му ва ла ся б біль шіс тю на се лен ня. Си ту а -
ція, ко ли 39% опи та них під три му ють пре зи дент ську рес пуб лі ку, а 34% пар ла мент -
ську, свід чить:

– по- пер ше, про від сут ність кон со лі до ва ної дум ки в ук ра їн сько му сус пільс тві
що до по лі тич но го уст рою кра ї ни;

– по- дру ге, про сут тє вий вплив на дум ку біль шос ті на се лен ня по зи ції су час них
по лі ти ків як пер со ні фі ко ва них “зраз ків” сис те ми влад них від но син.

За да ни ми про ве де но го опи ту ван ня за раз у сус пільс тві не має од ноз нач но го став -
лен ня до ан тик ри зо вої ко а лі ції. За ста ном на по ча ток бе рез ня чи сель ність при хиль -
ни ків (43%) (тих, хто біль ш-менш по зи тив но оці нює ді яль ність ко а лі ції) нез нач но
пе ре ви щує чи сель ність про тив ни ків (38%). По ка зо во те, що став лен ня до ко а лі ції
пов ніс тю від по ві дає дис ло ка ції елек то ра ту. У тих ре гі о нах, де під три му єть ся Пар тія
ре гі о нів та ви со кий рі вень до ві ри до В. Яну ко ви ча,  рі вень під трим ки ко а лі ції  ви щий
за по каз ник  тих, хто її не під три мує. 

Під три му ють ідею но во го об’єд нан ня “по ма ран че вих”  30%. Ще близь ко тре ти ни
опи та них бай ду жі до та ко го об’єд нан ня або не ба чать в ньо му сен су, 17% на мо мент
опи ту ван ня вва жа ли йо го не мож ли вим. Ли ше 19% вис ло ви ли своє неп рий нят тя та -
ко го об’єд нан ня.

За ста ном на по ча ток бе рез ня про тив ни ків роз пус ку пар ла мен ту та про ве ден ня
дос тро ко вих ви бо рів до Вер хов ної Ра ди бу ло вдві чі біль ше, ніж тих, хто під три мує
та ку ідею. Ідея роз пус ку Вер хов ної Ра ди та од но час ної від став ки Ка бі не ту Мі ніс трів
Ук ра ї ни на чо лі з Вік то ром Яну ко ви чем за раз під три му єть ся тре ти ною на се лен ня
кра ї ни (34%). Про ти та ко го сце на рію роз вит ку по дій вис ту па ють  54% опи та них.

Ідея про ве ден ня все на род но го ре фе рен ду му сто сов но змін до Кон сти ту ції виз на -
чає точ ку фак тич но го по ді лу сус пільс тва нав піл: 40% опи та них під три мує та ку ідею,
44% – ні. Пе ре важ но ідея про ве ден ня ре фе рен ду му під три му єть ся при хиль ни ка ми
опо зи ції.

У лю то му– бе рез ні 2007 р., в ра зі про ве ден ня ви бо рів, до Вер хов ної Ра ди ма ли б
шанс  пот ра пи ти ті са мі по лі тич ні пар тії та бло ки, які  по до ла ли про хід ний бар’єр
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май же рік то му. Чо ти ри по лі тич них си ли у бе рез ні з певністю ма ли б змо гу по до ла -
ти 4%-й бар’єр. Се ред них: Пар тія ре гі о нів – 32% се ред тих, хто виз на чив ся та брав
би участь у го ло су ван ні; Все ук ра їн ське об’єд нан ня “Бать ків щи на” – 25,0%; КПУ –
8,9%; Пар тія “На ша Ук ра ї на” – 8,6%. Сут тє ві шан си на про ход жен ня 4%-го бар’єру
ма ють СПУ (3,8%) та Гро мад ський рух “На род на са мо о бо ро на” (3,7%).

Лі де ром  “пре зи дент сько го” рей тин гу є  Вік тор Яну ко вич (27% се ред усіх опи та -
них). Йо го кон ку рен том у дру го му ту рі за су час ним роз по ді лом під трим ки ста ла б
Ю. Ти мо шен ко (20%). За В. Ющен ка про го ло су ва ли б 10%. 

Як би пре зи дент ські ви бо ри від бу ва ли ся най ближ чої не ді лі, то Вік тор Яну ко вич
міг би от ри ма ти 33% се ред тих, хто виз на чив ся та взяв би участь у го ло су ван ні, Юлія
Ти мо шен ко – 23%, Вік тор Ющен ко – 12%.

У бе рез ні на се лен ня до во лі пе си міс тич но оці ню ва ло мож ли вос ті зрос тан ня влас -
них до хо дів у ко рот кос тро ко вій пер спек ти ві. При чо му не га тив ні оцін ки сто су ють ся
як сво го влас но го те пе ріш ньо го ста но ви ща, так і змін, на які мож на че ка ти кра ї ні.
Біль шість на се лен ня (55%) не очі кує змін доб ро бу ту влас ної ро ди ни. За низ кою по -
каз ни ків, які ха рак те ри зу ють оцін ки на се лен ня що до змін у со ці аль но- е ко но міч ній
си ту а ції, змін доб ро бу ту, ста ну еко но мі ки, час тка “пе си міс тів” уд ві чі пе ре ви щує час -
тку тих, хто очі кує на по зи тив ні тен ден ції.

За від по ві дя ми опи та них, се ред ньо мі сяч ний до хід на од но го чле на ро ди ни ста -
но вить у се ред ньо му 729 грн., що, на дум ку на се лен ня, в 2,4 раз у мен ше, ніж потрібно
для за без пе чен ня нор маль но го рів ня жит тя, – 1722 грн. В об лас них цен трах  за пит
сто сов но що мі сяч но го до хо ду на од но го чле на ро ди ни склав 2116 грн., в ін ших міс -
тах  1711 грн., в сіль ській міс це вос ті – 1365 грн. Най мо лод ша гру па опи та них сьо год -
ні пот ре бує май же уд ві чі біль ше, ніж лю ди по хи ло го ві ку: 2115 грн. се ред 18–28-річ -
них про ти 1192 грн. се ред тих ко му, біль ше 60 ро ків.   


