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ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ
ТА СОЦІАЛЬНОQЕКОНОМІЧНІ НАСТРОЇ
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: ЧЕРВЕНЬ 2007 р.
(за результатами національного репрезентативного
соціологічного опитування: 16.06 – 23.06. 2007)
Опитування проводилося 16.06 – 23.06. 2007
в усіх областях України, АР Крим та місті Києві.
Всього опитано 1981 респондента 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 “вічFнаFвіч”.
Рівень досягнення респондентів – 79 %.
Для підготовки матеріалів використані також попередні результати
моніторингу громадської думки населення України,
що проводиться спільно
Українським інститутом соціальних досліджень
імені Олександра Яременка та
Центром “Соціальний моніторинг”.
Склад регіонів, використаний для аналізу регіональних особливостей:
Західний регіон:

Волинська, Закарпатська, ІваноFФранківська,
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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Динаміка рівня довіри

* Березень–вересень 2005 р. – вимірювався рівень довіри до Ю. Тимошенко;
жовтень+січень 2006 р. – вимірювався рівень довіри до Ю. Єханурова;
з вересня 2006 р. – вимірювався рівень довіри до В. Януковича.
** До квітня 2006 р. – до В. Литвина.

Рис 1. Динаміка рівня довіри (сума відповідей “повністю довіряю”
та “скоріше, довіряю, ніж ні”), %

*

**

Березень–вересень 2005 р. – вимірювався рівень довіри до Ю. Тимошенко;
жовтень–січень 2006 р. – вимірювався рівень довіри до Ю. Єханурова;
з вересня 2006 р. – вимірювався рівень довіри до В. Януковича.
До квітня 2006 р. – до В. Литвина.

Рис 2. Динаміка рівня повної довіри (відповідь “Повністю довіряю”), %
Довіра до політичних діячів (див. табл. 1):
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• Всі політики мають негативний баланс довіри;
• Зменшився рівень довіри до В. Ющенка, В. Януковича, Ю. Тимошенко,
Ю. Луценка;
• Баланс “довіри–недовіри” становить:
до В. Ющенка – “мінус 24%” (у березні був “мінус 16%);
до В. Януковича – “мінус 6%” ( у березні – “мінус 1%”);
до Ю. Тимошенко – “мінус 27%” (у березні – “мінус 17%”);
до Ю. Луценка – “мінус 28%” (у березні – “мінус 9%”);
до В. Кириленка – “мінус 21%” (у березні не вимірювався);
• Збільшився рівень довіри до Р. Богатирьової та до В. Цушка;
• Рівень недовіри збільшився практично по всіх політиках (за винятком
П. Симоненка).
Таблиця 1
Рівень довіри до політичних діячів, %

Довіра до соціальних інститутів (див. табл. 2):
• Зменшився рівень довіри до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, СБУ, міліції, судових органів, місцевих органів влади, релігійних організацій, Збройних сил та ЗМІ;
• Позитивний баланс довіри мають лише телебачення та радіо.
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Динаміка рівня довіри, %

Таблиця 2

МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ
> Дострокові вибори:
o ставлення населення до ідеї розпуску діючої Верховної Ради та проведення
дострокових парламентських виборів
Порівняно з березнем чисельність тих, хто позитивно оцінює ідею розпуску
Верховної Ради та проведення дострокових виборів зросла на 9%. Чисельність противників залишається стабільною, а питома вага “нейтральних та байдужих” зменшується.
Таблиця 3
Розподіл відповідей на запитання: “Як Ви ставитеся до ідеї проведення дострокових виборів до Верховної Ради України?”, %

Найбільш визначальний вплив на підтримку або непідтримку розпуску Верховної Ради справляють електоральні симпатії опитаних. Прихильники опозиційних сил більшою мірою підтримують проведення дострокових виборів, а прихильники політичних сил парламентської коаліції більшою мірою негативно ставляться
до цієї ідеї.
Таблиця 4
Розподіл відповідей на запитання: “Як Ви ставитеся до ідеї проведення
дострокових виборів до Верховної Ради України?”, залежно від того,
за яку партію/блок голосуватимуть на наступних виборах, %
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Електоральні преференції відбиваються і на регіональному розподілі.
Безумовно схвальне ставлення до проведення дострокових виборів спостерігається
у Західному регіоні та столиці.
Таблиця 5
Розподіл відповідей на запитання: “Як Ви ставитеся до ідеї проведення
дострокових виборів до Верховної Ради України?”,
залежно від регіону опитування, %

Важливим на даний час є те, що ставлення до ідеї проведення дострокових виборів пов’язане з оцінкою їх доцільності. За підсумками анкетування, 35% опитаних
вважають їх доцільними, натомість 52% вважають такими, що суперечать інтересам
суспільства.
Зауважимо, що ставлення до ідеї проведення дострокових виборів слабо пов’язане із оцінкою змін матеріальної складової власного життя після проведення минулих парламентських виборів. Загалом, лише 12% опитаних позитивно оцінили зміни, що сталися, переважна ж більшість або негативно оцінює перебіг подій (30%),
або вважає, що змін не відбулося (55%) (див. рис. 3)

Рис. 3. Розподіл відповідей на запитання: “Як змінилося після виборів
Верховної Ради України економічне становище Вашої родини?”, %
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o Оцінка результатів політичних домовленостей
Таблиця 6
Розподіл відповідей на запитання: “Як Ви вважаєте, хто,
в кінцевому рахунку, більше всього виграв від угоди
про проведення позачергових виборів до Верховної Ради України?
А хто програв?”, %

o Хто сьогодні найбільшою мірою визначає перебіг політичних подій в країні та
впливає на нього
Таблиця 7
Розподіл відповідей на запитання: “Якою мірою, на Вашу думку,
хід політичних подій в Україні визначається впливом ...”, %

o Готовність до участі в голосуванні
За три місяці до проголошеної дати дострокових виборів переважна більшість
опитуваних збирається приходити на виборчі дільниці та голосувати відповідно до
зробленого вибору. Зараз явку виборців можна прогнозувати на рівні 70–75%.
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Таблиця 8
Розподіл відповідей на запитання: “Чи збираєтеся Ви брати участь у голосуванні на позачергових виборах до Верховної Ради,
які повинні відбутися 30 вересня 2007 року?”, %

o Пункти програми та гасла, які користуватимуться підтримкою населення
Таблиця 9
Розподіл відповідей на запитання: “Чи проголосували б Ви на
позачергових виборах до Верховної Ради за партію (блок партій)
які відстоюють ідею ...”, %

Привабливі для електорату ідеї передвиборчої кампанії залишаються досить
традиційними:
• підвищення заробітної плати, пенсій, соціальних виплат;
• боротьба з корупцією, привілеями та депутатською недоторканністю;
• забезпечення професіоналізму виконавчої влади;
• об’єднання країни та збереження єдності;
• діалог “влада – народ”.
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o Рейтинг соціальних проблем, які найбільше турбують населення в сучасних
умовах
Таблиця 10
Розподіл відповідей на запитання: “Що саме в нинішніх умовах турбує
Вас найбільше?”, %

> Рейтинг політичних партій та блоків у березні 2006 року
У червні 2007 р., в разі проведення виборів, до Верховної Ради мали б шанс потрапити Партія регіонів, БЮТ, Блок “Наша Україна”, КПУ, “Народна самооборона”.
Знову п’ять політичних сил, як і рік тому, подолали б прохідний бар’єр.
Особливістю громадської думки, яка склалася в червні, можна вважати:
– порівняно із минулими виборами зросли шанси КПУ;
– не долає прохідний бар’єр СПУ (хоча можливі “сюрпризи” зразка 2002 р.);
– з’являється нова потенційна парламентська сила – “Народна самооборона”;
– зростає рівень підтримки “Нашої України”, хоча він і залишається меншим,
ніж був зафіксований на минулих виборах.
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Таблиця 11
Динаміка електоральних уподобань населення України, %*

*
У таблиці наведені показники політичних сил, які, за даними ЦВК, отримали підтримку більше 1% .
** До жовтня 2005 р. – НСНУ, з жовтня 2005 по вересень 2006 – блок “Наша Україна”,
березень 2007 – партія “Наша Україна” .
*** До січня 2006 р . – СДПУ(о), з січня по вересень2006 вимірювався рейтинг блоку.
**** До березня 2007 р. вимірювався рейтинг “Громадянського блоку ПОРА+ПРП”, у березні 2007 р. – Політична партія “ПОРА”.
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Лідерами електоральних симпатій на Заході країни зараз можна вважати лише
Блок Юлії Тимошенко. У Центральному та Північному регіонах Блок “Наша Україна” втратив позиції одного з лідерів і вже поступається Партії регіонів.
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.
Таблиця 12
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
“Якби у найближчу неділю відбувалися вибори до Верховної Ради України,
а до бюлетеня були включені зазначені партії, за яку партію Ви проголосували
б?”, залежно від регіону опитування *, %

* Дані наведені по партіях та блоках, що мають підтримку більше 2% опитаних.
Таблиця 13
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
“Чи можна стверджувати, що Ваше рішення остаточне
і Ви проголосуєте за ту політичну силу,
яку тільки що назвали?"

Для більшості політичних сил актуальним є питання збереження свого електорату.
Крім того, “вільний” електорат та електорат “без сталих симпатій” (який ще
не визначився, або вагається з вибором, або не впевнений, що цей вибір є остаточним), можна оцінити на рівні 35–40% від загалу.
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Таблиця 14
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
“ Як давно Ви визначилися з тим, за кого Ви будете голосувати
до позачергових виборах до Верховної Ради?”, %

Серед нинішніх прихильників голосували за них на парламентських виборах
навесні 2006 р.:
Партія регіонів – 82%,
БЮТ
– 70%,
Наша Україна – 72%,
КПУ
– 70%,
СПУ
– 56%.
> Рейтинг підтримки політиків – імовірних кандидатів на посаду Президента
Лідером умовного “президентського” рейтингу є Віктор Янукович. Найкращі
шанси вийти до другого туру президентських виборів мають також Ю. Тимошенко
та В. Ющенко, причому шанси Ю. Тимошенко у березні виглядали краще за показники В. Ющенка. Зараз же В. Ющенко випереджає Ю. Тимошенко.
Якби президентські вибори відбувалися найближчої неділі, то:
– за Віктора Януковича проголосували б 29% населення,
– за Віктора Ющенка – 17%,
– за Юлію Тимошенко – 14%.
Таблиця 15
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
“Якби у найближчу неділю відбувались президентські вибори, а до бюлетенюя
були включені зазначені кандидати, за кого з них Ви проголосували б?”, %
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Основні потенційні кандидати на посаду президента, є водночас і найбільш “небажаними президентами” для країни: 21% не хотіли б бачити на посаді президента В.
Ющенко; така ж кількість (21%) – не хотіли б бачити Ю. Тимошенко; 18% – не хотіли б бачити наступним президентом В. Януковича.

Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів на запитання: “Скажіть, а кого з цих
політиків Ви б точно не хотіли бачити наступним Президентом України”, %
Після дострокових виборів, які мають відбутися 30 вересня, на посаді Прем’єр+міністра найбільш бажаною кандидатурою респондентам бачиться В. Янукович.
У разі перемоги опозиції, закономірним було б призначення Ю. Тимошенко.
Таблиця 16
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
“Кого б Ви хотіли бачити на посаді Прем’єрQміністра України,
після того як відбудуться позачергові вибори 30 вересня 2007 року?”,
% серед усіх та залежно від політичних симпатій
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> Річниця Конституції
o Оцінки населення щодо ступеня реалізованості основних конституційних
прав та свобод в сучасній Україні
o Оцінка дієвості різних способів впливу на владу та прийняття політичних рішень
Таблиця 17
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
“Як Ви думаєте, сьогодні в Україні існує реальна рівність усіх громадян
перед законом (верховенство права)?”, %

Таблиця 18
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
Наскільки відповідає дійсності висловлювання:
“Україна є суверенною і незалежною, демократичною,
соціальною, правовою державою?”, %
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Таблиця 19
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
“Ви вважаєте, чи існують сьогодні в Україні конкретні механізми,
що дозволяють рядовим громадянам впливати на прийняття конкретних
державних рішень?”, %

Таблиця 20
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
“Як Ви вважаєте, чи дозволяє такий механізм, як _____.
(див. перелік у таблиці), рядовим громадянам впливати
на прийняття конкретних державних рішень?”, %
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Таблиця 21
Розподіл відповідей респондентів на запитання:
“Чи згодні В з тим, що вибори в Україні є реальним механізмом впливу
громадян на владу?”, %
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