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ПО ЛІ ТИЧ НА СИ ТУ А ЦІЯ 
ТА СО ЦІ АЛЬ НОQ  Е КО НО МІЧ НІ НАС ТРОЇ 
НА СЕ ЛЕН НЯ УК РА Ї НИ: ЧЕР ВЕНЬ 2007 р.

(за ре зуль та та ми на ці о наль но го реп ре зен та тив но го 
со ці о ло гіч но го опи ту ван ня: 16.06 – 23.06. 2007)

Опи ту ван ня про во ди ло ся  16.06 – 23.06. 2007
в усіх об лас тях Ук ра ї ни, АР Крим та міс ті Ки є ві.

Всьо го опи та но 1981 рес пон ден та ві ком від 18 ро ків і стар ше.
Стан дар тні від хи лен ня при дос то вір них 95 від сот ках і спів від но шен ні змін них

від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 ста нов лять 1,31 – 2,18 від сот ка.
Опи ту ван ня про ве де но у 132 на се ле них пун ктах Ук ра ї ни: 

67 міс тах та 65 се лах.
Ме тод от ри ман ня ін фор ма ції: ін ди ві ду аль не ін терв’ю за міс цем про жи ван ня

рес пон ден та “вічF наF віч”.
Рі вень до сяг нен ня рес пон ден тів – 79 %.

Для під го тов ки ма те рі а лів ви ко рис та ні та кож по пе ред ні  ре зуль та ти
мо ні то рин гу гро мад ської дум ки на се лен ня Ук ра ї ни, 

що про во дить ся спіль но 
Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них дос лід жень

іме ні Олек сан дра Яре мен ка та
Цен тром “Со ці аль ний мо ні то ринг”.

Склад ре гі о нів,  ви ко рис та ний для ана лі зу ре гі о наль них особ ли вос тей:

За хід ний ре гі он: Волинська, Закарпатська, ІваноFФранківська, 
Львівська, Рівненська, Тернопільська,  Чернівецька 
області; 

Цен траль ний ре гі он: Вінницька, Кіровоградська, Полтавська, 
Хмельницька, Черкаська області;

Пів ніч ний ре гі он: Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська 
області; 

Схід ний ре гі он: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, 
Луганська, Харківська області; 

Пів ден ний ре гі он: Миколаївська, Одеська, Херсонська області.
АР Крим та м. Ки їв ана лі зу ють ся ок ре мо.
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> Динаміка рівня довіри

*  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 (сума відповідей “повністю довіряю” 
та  “скоріше, довіряю, ніж ні”), %

* Березень–вересень  2005 р.  –  вимірювався рівень довіри до Ю. Тимошенко;
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 (відповідь “Повністю довіряю”), %

До ві ра до по лі тич них ді я чів (див. табл. 1):
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• Всі по лі ти ки ма ють не га тив ний ба ланс до ві ри;
• Змен шив ся рі вень до ві ри до В. Ющен ка, В. Яну ко ви ча, Ю. Ти мо шен ко, 

Ю. Лу цен ка;
• Ба ланс “до ві ри–не до ві ри” ста но вить:

до В. Ющен ка – “мі нус 24%” (у бе рез ні був “мі нус 16%);
до В. Яну ко ви ча – “мі нус 6%” ( у бе рез ні – “мі нус 1%”);
до Ю. Ти мо шен ко – “мі нус 27%” (у бе рез ні – “мі нус 17%”);
до  Ю. Лу цен ка – “мі нус 28%” (у бе рез ні – “мі нус 9%”);
до В. Ки ри лен ка – “мі нус 21%” (у бе рез ні не ви мі рю вав ся); 

• Збіль шив ся рі вень до ві ри до Р. Бо га ти рьо вої та до В. Цуш ка;
• Рі вень не до ві ри збіль шив ся прак тич но по всіх по лі ти ках (за ви нят ком 

П. Си мо нен ка).
Таб ли ця 1 

Рі вень до ві ри до  по лі тич них ді я чів, %

До ві ра до со ці аль них інс ти ту тів (див. табл. 2):
• Змен шив ся рі вень до ві ри до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, Ка бі не ту Мі ніс трів

Ук ра ї ни, СБУ, мі лі ції, су до вих ор га нів, міс це вих ор га нів вла ди, ре лі гій них ор га ні за -
цій, Зброй них сил  та ЗМІ;

• По зи тив ний ба ланс до ві ри ма ють ли ше те ле ба чен ня та ра діо.  

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
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> Дос тро ко ві ви бо ри:
o 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

дос тро ко вих пар ла мент ських ви бо рів

По рів ня но з бе рез нем чи сель ність тих, хто по зи тив но оці нює ідею роз пус ку
Вер хов ної Ра ди та про ве ден ня дос тро ко вих ви бо рів зрос ла на 9%. Чи сель ність про -
тив ни ків за ли ша єть ся ста біль ною, а пи то ма ва га “ней траль них та бай ду жих” змен -
шу єть ся.  

Таблиця 3
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?”, %

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. При хиль ни ки опо зи цій -
них сил біль шою мі рою під три му ють про ве ден ня дос тро ко вих ви бо рів, а при хиль -
ни ки по лі тич них сил пар ла мент ської ко а лі ції біль шою мі рою не га тив но став лять ся
до ці єї ідеї.

Таб ли ця 4
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, %

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
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Елек то раль ні пре фе рен ції від би ва ють ся і на ре гі о наль но му роз по ді лі. 
Бе зу мов но схваль не став лен ня до  про ве ден ня дос тро ко вих ви бо рів спос те рі га єть ся
у За хід но му ре гі о ні та сто ли ці. 

Таб ли ця 5
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 ре гі о ну опи ту ван ня, %

Важ ли вим на даний час є те, що став лен ня до ідеї про ве ден ня дос тро ко вих ви бо -
рів пов’яза не з оцін кою їх до ціль нос ті. За підсумками анкетування, 35% опи та них
вва жа ють їх до ціль ни ми, на то мість 52% вва жа ють та ки ми, що су пе ре чать ін те ре сам
сус пільс тва. 

За у ва жи мо, що став лен ня до ідеї про ве ден ня дос тро ко вих ви бо рів сла бо пов’яза -
не із оцін кою змін ма те рі аль ної скла до вої влас но го жит тя піс ля про ве ден ня ми ну -
лих пар ла мент ських ви бо рів. За га лом, ли ше 12% опи та них по зи тив но оці ни ли змі -
ни, що ста ли ся, пе ре важ на ж біль шість або не га тив но  оці нює пе ре біг по дій (30%),
або вва жає, що змін не від бу ло ся (55%)  (див. рис. 3)

Рис. 3. Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як змі ни ло ся піс ля ви бо рів   
Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни еко но міч не ста но ви ще Ва шої ро ди ни?”, %
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o Оцін ка ре зуль та тів по лі тич них до мов ле нос тей

Таб ли ця 6
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Як Ви вва жа є те, хто, 

в кін це во му ра хун ку, біль ше всьо го виг рав від уго ди 
про про ве ден ня по за чер го вих ви бо рів до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни? 

А хто прог рав?”, %

o Хто сьо год ні най біль шою мі рою виз на чає пе ре біг по лі тич них по дій в кра ї ні та
впли ває на ньо го

Таб ли ця 7
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Якою мі рою, на Ва шу дум ку, 

хід по лі тич них по дій в Ук ра ї ні виз на ча єть ся впли вом ...”, %

o Го тов ність до учас ті в го ло су ван ні

За три мі ся ці до про го ло ше ної да ти дос тро ко вих ви бо рів пе ре важ на біль шість
опи ту ва них зби ра єть ся при хо ди ти на ви бор чі діль ни ці та го ло су ва ти від по від но до
зроб ле но го ви бо ру. За раз яв ку ви бор ців мож на прог но зу ва ти на рів ні 70–75%.

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
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Таб ли ця 8
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Чи зби ра є те ся Ви бра ти участь у го ло су -

ван ні на по за чер го вих ви бо рах до Вер хов ної Ра ди, 
які по вин ні від бу ти ся 30 ве рес ня 2007 ро ку?”, %

o Пун кти прог ра ми та гас ла, які ко рис ту ва ти муть ся під трим кою на се лен ня

Таб ли ця 9
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Чи про го ло су ва ли б Ви на 

по за чер го вих ви бо рах до Вер хов ної Ра ди за пар тію (блок пар тій) 
які від сто ю ють ідею ...”, %

При ваб ли ві для елек то ра ту ідеї пе ред ви бор чої кам па нії за ли ша ють ся до сить 
тра ди цій ни ми:

• під ви щен ня за ро біт ної пла ти, пен сій, со ці аль них вип лат;
• бо роть ба з ко руп ці єю, при ві ле я ми та де пу тат ською не до тор кан ніс тю;
• за без пе чен ня про фе сі о на ліз му ви ко нав чої вла ди;
• об’єд нан ня кра ї ни та збе ре жен ня єд нос ті;
• ді а лог “вла да – на род”.
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o Рей тинг со ці аль них проб лем, які най біль ше тур бу ють на се лен ня в су час них
умо вах

Таб ли ця 10 
Роз по діл від по ві дей на за пи тан ня: “Що са ме  в ни ніш ніх умо вах тур бує

Вас най біль ше?”, %

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

У чер вні 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 Пар тія ре гі о нів, БЮТ, Блок “На ша Ук ра ї на”, КПУ, “На род на са мо о бо ро на”.
Зно ву п’ять по лі тич них сил, як і рік то му, по до ла ли б про хід ний бар’єр. 

Особ ли віс тю гро мад ської дум ки, яка скла ла ся в чер вні, мож на вва жа ти:
– по рів ня но із ми ну ли ми ви бо ра ми зрос ли  шан си КПУ; 
– не до лає про хід ний бар’єр СПУ (хо ча мож ли ві “сюр при зи” зраз ка 2002 р.);
– з’яв ля єть ся но ва по тен цій на пар ла мент ська си ла – “На род на са мо о бо ро на”;
– зрос тає рі вень під трим ки “На шої Ук ра ї ни”, хо ча він і за ли ша єть ся мен шим,

ніж був за фік со ва ний на ми ну лих ви бо рах.  

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
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Таб ли ця 11
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 сил, які, за да ни ми ЦВК, от ри ма ли під -
трим ку біль ше  1% . 

** До жов тня 2005 р. – 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 . – СДПУ(о), з січ ня  по ве ре сень2006 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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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.

Таб ли ця 12
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 *, %

* 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.

Таб ли ця 13
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня:

“Чи мож на ствер джу ва ти, що Ва ше рі шен ня ос та точ не 
і Ви про го ло су є те за ту по лі тич ну си лу, 

яку тіль ки що наз ва ли?"

Для біль шос ті по лі тич них сил ак ту аль ним є пи тан ня збе ре жен ня сво го елек -
то ра ту. 

Крім то го, “віль ний” елек то рат та елек то рат “без ста лих сим па тій” (який ще
не виз на чив ся, або ва га єть ся з ви бо ром, або не впев не ний, що цей ви бір є ос та точ -
ним), мож на оці ни ти на рів ні 35–40% від за га лу.

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
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Таб ли ця 14
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня:

“ Як дав но Ви виз на чи ли ся з тим, за ко го Ви бу де те го ло су ва ти 
до по за чер го вих ви бо рах до Вер хов ної Ра ди?”, %

Серед нинішніх прихильників голосували за них на парламентських виборах
навесні 2006 р.:

Партія регіонів – 82%, 
БЮТ – 70%,
Наша Україна – 72%,
КПУ – 70%,
СПУ – 56%.

> Рей тинг під трим ки по лі ти ків – імо 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 Ю. Ти мо шен ко у бе рез ні виг ля да ли  кра ще за по каз -
ни ки В. Ющен ка. За раз же В. Ющен ко ви пе ред жає Ю. Ти мо шен ко.  

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 29% на се лен ня,
– за Вік то ра Ющен ка – 17%, 
– за Юлію Ти мо шен ко – 14%.

Таб ли ця 15 
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 нюя
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?”, % 



162

Ос нов ні по тен цій ні кан ди да ти на по са ду пре зи ден та, є вод но час і най більш “не -
ба жа ни ми пре зи ден та ми” для кра ї ни: 21% не хо ті ли б ба чи ти на по са ді пре зи ден та В.
Ющен ко; та ка ж кіль кість (21%) – не хо ті ли б ба чи ти Ю. Ти мо шен ко; 18%  – не хо -
ті ли б ба чи ти нас туп ним пре зи ден том В. Яну ко ви ча.

Рис. 4. Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: “Ска жіть, а ко го з цих
по лі ти ків Ви б точ но не хо ті ли ба чи ти нас туп ним Пре зи ден том Ук ра ї ни”, %

Піс ля дос тро ко вих ви бо рів, які ма ють від бу ти ся 30 ве рес ня, на по са ді Прем’єр+ -
мі ніс тра най більш ба жа ною кан ди да ту рою рес пон ден там ба чить ся В. Яну ко вич. 

У ра зі пе ремо ги опо зи ції, за ко но мір ним бу ло б приз на чен ня Ю. Ти мо шен ко. 

Таб ли ця 16
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: 

“Ко го б Ви хо ті ли ба чи ти на по са ді Прем’єрQ мі ніс тра Ук ра ї ни, 
піс ля то го як від бу дуть ся по за чер го ві ви бо ри 30 ве рес ня 2007 ро ку?”,

% се ред усіх та за леж но від по лі тич них сим па тій

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
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> Річ ни ця Кон сти ту ції

o Оцін ки на се лен ня що до сту пе ня ре а лі зо ва нос ті ос нов них кон сти ту цій них
прав та сво бод в су час ній Ук ра ї ні

o Оцін ка ді є вос ті різ них спо со бів впли ву на вла ду та прий нят тя по лі тич них рі -
шень

Таб ли ця 17
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: 

“Як Ви ду ма є те, сьо год ні в Ук ра ї ні іс нує ре аль на рів ність усіх гро ма дян
пе ред за ко ном (вер хо венс тво пра ва)?”, %

Таб ли ця 18
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: 
Нас кіль ки від по ві дає дій снос ті вис лов лю ван ня: 

“Ук ра ї на є су ве рен ною і не за леж ною, де мок ра тич ною, 
со ці аль ною, пра во вою дер жа вою?”, %
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Таб ли ця 19 
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: 

“Ви вва жа є те, чи іс ну ють сьо год ні в Ук ра ї ні кон крет ні ме ха ніз ми, 
що доз во ля ють ря до вим гро ма дя нам впли ва ти на прий нят тя кон крет них 

дер жав них рі шень?”, %

Таб ли ця 20
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: 

“Як Ви вва жа є те, чи доз во ляє та кий ме ха нізм, як _____.
(див. пе ре лік у таб ли ці), ря до вим гро ма дя нам впли ва ти 

на прий нят тя кон крет них дер жав них рі шень?”, %

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
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Таб ли ця 21
Роз по діл від по ві дей рес пон ден тів на за пи тан ня: 

“Чи згод ні В з тим, що ви бо ри в Ук ра ї ні є ре аль ним ме ха ніз мом впли ву
гро ма дян на вла ду?”, % 
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