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Abstract. The results of a representative sociological poll of Ukraine’s population as for the
electoral moods and inclinations a week before the preterm elections to the
Verkhovna Rada of Ukraine fixed on September 30. 2007 are presented, and the
comparison of the forecasting estimates with the preliminary results of the elec-
tions as of October 3. 2007 given by the Central Election Committee is performed.

Елек то раль ні нас трої на пе ре дод ні по за чер го вих ви бо рів 
до Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни, 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 
УІСД – Цен тру “Со ці аль ний мо ні торинг”*

> Го тов ність бра ти участь у дос тро ко вих ви бо рах: прог но зи що до яв ки 
ви бор ців на діль ни ці 30 ве рес ня 2007 р.

За два дні до про го ло ше ної да ти дос тро ко вих ви бо рів біль шість опи та них рес -
пон ден тів вис ловили впев не ність у то му, що прий де на ви бор чі діль ни ці. Час тка тих,
хто точ но впев не ний у то му, що прий де на ви бор чі діль ни ці, ста но вить 60%. За га лом,
87% го во рять про те, що бра ти муть участь у го ло су ван ні, з чо го мож на прог но зу ва ти
яв ку на рів ні 64–67%.

* Опи ту ван ня про во ди ло ся з 19 по 26 ве рес ня 2007 р. Всьо го опи та но 2019 рес пон ден тів ві ком від 18 ро -
ків і стар ше. При дос то вір них 95% і спів від но шен ні змін них від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 стан дар тні від хи лен ня
ста нов лять 1,34–2,24 від сот ка.
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• Оцін ки го тов нос ті се ред різ них груп на се лен ня (ві ко ві гру пи, ре гі о наль ні 
ха рак те рис ти ки)

Звер нен ня до ана лі зу від по ві дей рес пон ден тів від по від но до ві ко во го роз по ді лу
по ка зує до сить рів но мір ний, од на ко вий рі вень зо рі єн то ва нос ті на участь у ви бо рах
пред став ни ків усіх груп. Де що ви щу го тов ність при хо ди ти на ви бор чі діль ни ці мож -
на спос те рі га ти се ред рес пон ден тів стар шо го ві ку.

Як що  го во ри ти про елек то рат, який точ но пе ре ко на ний у то му, що го ло су ва ти -
ме, то тут слід від зна чи ти лі ній ну за леж ність: чим стар ші рес пон ден ти, тим біль ше
се ред них тих, хто впев не ний у то му, що прий де го ло су ва ти.

Таб ли ця 2
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?”, % за леж но від ві ку

Звер нен ня до ре гі о наль ної ха рак те рис ти ки ак тив нос ті на май бут ніх ви бо рах
доз во ляє прог но зу ва ти біль шу ак тив ність ви бор ців у За хід но му ре гі о ні. Ви со кі по -
каз ни ки ак тив нос ті за фік со ва но в АР Крим та на Пів дні кра ї ні. Фак тич но, за два дні
до ви бо рів сьо год ні ли ше у Ки є ві та на Схо ді  мож на спос те рі га ти ниж че, ніж по 
кра ї ні в ці ло му, ба жан ня неодмінно бра ти участь у го ло су ван ні.  

Таб ли ця 1
Ди на мі ка 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?”, %
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Таб ли ця 3
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?”, % по ре гі о нах кра ї ни*

> Рей тинг по лі тич них сил: за які пар тії та бло ки  го ло су ва ти муть ви бор ці

За да ни ми опи ту ван ня, на тиж ні, що пе ре ду вав да ті  ви бо рів до Вер хов ної
Ра ди, у пар ла мент ма ють шанс  пот ра пи ти п’ять по лі тич них сил:

– Пар тія ре гі о нів, яка на сьо год ні під три му єть ся 28,1%;
– Блок Юлії Ти мо шен ко, який під три му єть ся  22,0%;
– Блок “На ша Ук ра ї на – На род на са мо о бо ро на” з 9,0% го ло сів;
– Блок Лит ви на – 3,0%;
– Ко му ніс тич на пар тія Ук ра ї ни – 2,8%.

Таб ли ця 4
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 май же 1%.
** До жов тня 2005 р. – НСНУ, з жов тня 2005 р. по ве ре сень 2006 р. – блок “На ша Ук ра ї на”, бе ре зень

2007 р. – пар тія “На ша Ук ра ї на”, чер вень 2007 р. Блок “На ша Ук ра ї на” (На род на са мо о бо ро на у спис ку бу -
ла пред став ле на ок ре мо).

* За хід ний ре гі он: Во лин ська, За кар пат ська, Іва ноB Фран ків ська, Львівська, Рів нен ська, Тер но піль ська,
Чер ні вець ка об лас ті; Цен траль ний ре гі он: Він ниць ка, Кі ро вог рад ська, Пол тав ська, Хмель ницька, Чер кась -
ка об лас ті; Пів ніч ний ре гі он: Жи то мир ська, Ки їв ська, Сум ська, Чер ні гів ська облас ті; Схід ний ре гі он: Дніп -
ро пет ров ська, До нець ка, За по різь ка, Лу ган ська, Хар ків ська об лас ті; Пів ден ний ре гі он: Ми ко ла їв ська,
Одесь ка, Хер сон ська об лас ті. АР Крим та м. Ки їв ана лі зу ють ся ок ре мо.
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• Ре гі о наль ні особ ли вос ті елек то раль них упо до бань на се лен ня

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  бло ки
Юлії Ти мо шен ко та  “НУ–НС”. У Цен траль но му та Пів ніч но му ре гі о нах, на 10–12%
ви пе ред жа ю чи най ближ чих су пер ни ків, лі ди рує Блок Юлії Ти мо шен ко. “На ша Ук -
ра ї на– На род на са мо о бо ро на” кон ку рує з Пар ті єю ре гі о нів за дру ге міс це. 

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.

У сто ли ці бе зу мов ним лі де ром є Блок Юлії Ти мо шен ко, який здо бу ває під трим -
ку більш ніж по ло ви ни ви бор ців.

Таб ли ця 5
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 1% опи та них.

Най біль ше тих, хто не виз на чив ся, за ко го го ло су ва ти ме, у Схід но му та Цен -
траль но му ре гі о нах кра ї ни. До то го ж у Цен траль но му ре гі о ні най ви щий по каз ник
за га лом не  о хо чих до го ло су ван ня.

• Со ці аль ноI де мог ра фіч ні ха рак те рис ти ки елек то ра ту пар тій та бло ків, що 
пре тен ду ють на по до лан ня 3%Iго бар’єру

Роз гляд ві ко вих особ ли вос тей елек то ра ту про від них пар тій де монс трує до во лі
ці ка ву тен ден цію: се ред пред став ни ків кож ної з ви ді ле них ві ко вих груп є елек то рат
всіх пар тій та бло ків, які до ла ють 3%!й бар’єр. 
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Таб ли ця 6
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?”, %  по ві ко вих гру пах*

* Да ні на ве де ні по пар ті ях та бло ках, що ма ють під трим ку біль ше 1% опи та них.

Ли ше Ко му ніс тич на пар тія Ук ра ї ни за ли ши ла ся  по лі тич ною си лою, на яку зде -
біль шо го орі єн ту єть ся ли ше на од на ві ко ва гру па – най стар ші рес пон ден ти. 

Таблиця 7
> Прог ноз ні оцін ки ре зуль та тів го ло су ван ня у зіс тав лен ні 

з по пе ред ні ми да ни ми ЦВК

Та ким чи ном, ре зуль та ти опи ту ван ня на тиж ні, що пе ре ду вав дню го ло су ван ня,
по ка зу ва ли ви со кий рі вень під трим ки БЮТ, про ход жен ня Бло ку Лит ви на та КПУ,
від сут ність шан сів для СПУ, що й підтвердилося в результаті підрахунку голосів.
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Порівняльні результати передвиборних опитувань та прогнозів
провідних соціологічних агенцій

Таб ли ця 8
Го тов ність рес пон ден тів під три ма ти пев ні пар тії і бло ки 

на ви бо рах 30 ве рес ня 2007 р. (% се ред усіх опи та них)

Таб ли ця 9
Го тов ність рес пон ден тів під три ма ти пев ні пар тії і бло ки 

на ви бо рах 30 ве рес ня 2007 р. (% се ред тих, хто пла нує го ло су ва ти)
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Таб ли ця 10
Прог ноз рів ня під трим ки по лі тич них пар тій і бло ків 

на ви бо рах 30 ве рес ня 2007 р.
(%  се ред рес пон ден тів, які пла ну ють го ло су ва ти і вже виз на чи ли ся з ви бо ром)

1 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го фір мою “In Mind” з 20 по 25 ве рес ня 2007 р. Всьо го бу ло
опи та но 2000 рес пон ден тів ві ком від 18 ро ків і стар ше. Ста тис тич на по хиб ка не пе ре ви щує
2,3%.

2 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них дос лід жень 
ім. О. Яре мен ка спіль но з Цен тром “Со ці аль ний мо ні то ринг” (УІСД!ЦСМ) з 19 по 26 ве рес -
ня 2007 р. Всьо го бу ло опи та но 2019 рес пон ден тів ві ком від 18 ро ків і стар ше. Ста тис тич на по -
хиб ка не пе ре ви щує 2,3%.

3 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го Цен тром еко но міч них і по лі тич них дос лід жень ім. О. Ра -
зум ко ва (Центр ім. Ра зум ко ва) у дру гій де ка ді ве рес ня   2007 р. Всьо го бу ло опи та но 2000 рес -
пон ден ти ві ком від 18 ро ків і стар ше. Ме тод опи ту ван ня – ін терв’ю з рес пон ден том за міс цем
про жи ван ня (на до му). Ста тис тич на по хиб ка не пе ре ви щує 2,3%.

4 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го Цен тром еко но міч них і по лі тич них дос лід жень ім. О. Ра -
зум ко ва (Центр ім. Ра зум ко ва) у дру гій де ка ді ве рес ня   2007 р. Всьо го бу ло опи та но 2004 рес -
пон ден ти ві ком від 18 ро ків і стар ше. Ме тод опи ту ван ня – ін терв’ю з рес пон ден том на ву ли ці.
Ста тис тич на по хиб ка не пе ре ви щує 2,3%.
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Таблиця 13
Результати екзитIполів у зіставленні з даними ЦВК

1 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го Ки їв ським між на род ним інс ти ту том со ці о ло гії (КМІС) з 29 сер пня по 2
ве рес ня 2007 р. Всьо го бу ло опи та но 1039 рес пон ден тів ві ком від 18 ро ків і стар ше. Ста тис тич на по хиб ка
не пе ре ви щує 3,0%.
2 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го фір мою TNS!UK RA I NE на за мов лен ня Цен тру “СО ЦІС”
(TNS!UK RA I NE – “СО ЦІС”) з 1 по 10 ве рес ня 2007 р. 
3 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го Фон дом “Де мок ра тич ні іні ці а ти ви” та фір мою “Юк рей ні ан со ці о лод жі
сер віс” (ФДІ – USS) з 4 по 11 ве рес ня 2007 р. Всьо го бу ло опи та но 2012 рес пон ден тів ві ком від 18 ро ків
і стар ше. Ста тис тич на по хиб ка не пе ре ви щує 2,2%.
4 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го ком па ні єю Re se arch & Bran ding Gro up (R&B Gro up) з 6 по 9 ве рес ня 2007 р.
Всьо го бу ло опи та но 3000 рес пон ден тів ві ком від 18 ро ків і стар ше. Ста тис тич на по хиб ка не пе ре ви щує 2,0%.
5 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го Цен тром “Фонд об щес твен но го мне ния – Ук ра и на” (ФОМ!  Ук ра ї на) з 22
сер пня по 4 ве рес ня 2007 р. Всьо го бу ло опи та но 2000 рес пон ден тів ві ком від 18 ро ків і стар ше. Ста тис -
тич на по хиб ка не пе ре ви щує 2,2%.
6 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го Ук ра їн ським інс ти ту том со ці аль них дос лід жень ім. О. Яре мен ка спіль но
з Цен тром “Со ці аль ний мо ні то ринг” (УІСД!ЦСМ) з 6 по 9 ве рес ня 2007 р. Всьо го бу ло опи та но 2000
рес пон ден тів ві ком від 18 ро ків і стар ше. Ста тис тич на по хиб ка не пе ре ви щує 2,3%.
7 Да ні опи ту ван ня, про ве де но го Цен тром еко но міч них і по лі тич них дос лід жень ім. О. Ра зум ко ва (Центр
ім. Ра зум ко ва) з 1 по 10 ве рес ня 2007 р. Всьо го бу ло опи та но 2004 рес пон ден ти ві ком від 18 ро ків і стар -
ше. Ста тис тич на по хиб ка не пе ре ви щує 2,3%.
8 “На ці о наль ний ек зит!  пол 2007” про вів Кон сор ці ум “На ці о наль ний ек зит!  пол’2007”, до яко го вхо дять
Фонд “Де мок ра тич ні іні ці а ти ви”, Ки їв ський між на род ний інс ти тут со ці о ло гії та Ук ра їн ський центр 
еко но міч них і по лі тич них дос лід жень іме ні Олек сан дра Ра зум ко ва. Опи та но по над 15 000 рес пон ден тів. 
Да ні за ста ном на 20 го ди ну 30 вересня 2007 р.
9 “Ук ра їн ський Ек зит!  пол” на за мов лен ня ICTV про ве ли 3 ком па нії: аме ри кан ські Pub lic Stra te gi es та
PSB, а та кож єв ро пей ська TNS Sof res (ук ра їн ський пред став ник – TNS Ук ра ї на, ке рів ник Ми ко ла Чу рі -
лов). Опи та но близь ко 47 ти с. рес пон ден тів. Час ти на TNS Ук ра ї на – 25 540 рес пон ден тів. 
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МОНІТОРИНГ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ

Ана лі зу ю чи со ці о ло гіч ні прог но зи по пе ред ніх ви бо рів, що їх ро би ли ос нов ні со -
ці о ло гіч ні струк ту ри, слід вра хо ву ва ти від мін нос ті  та від сут ність  до мов ле нос ті сто -
сов но ме то до ло гії під ра хун ків цих рей тин гів. Пе ре ду сім, пот ріб но роз різ ню ва ти
прог ноз ре зуль та тів ви бо рів і прог ноз –  оцін ку рей тин гів пар тій на пе рі од опи ту ван -
ня. Біль шість со ці о ло гіч них фірм, які бра ли участь у дос лід жен нях під час ви бо рів,
не на ва жу ва ли ся ро би ти прог но зи ре зуль та тів ви бо рів до ос тан ньо го тиж ня, ко ли
вже бу ло за бо ро не но пуб лі ка цію да них со ці о ло гіч них опи ту вань. Прог но зи ре зуль -
та тів ви бо рів бу ло роз мі ще ні в ос тан ній тиж день пе ред ви бо ра ми на сай тах со ці о ло -
гіч них фірм та в ін тер нет! ви дан нях.  А да ні, які пуб лі ку ва ли ся до цьо го, яв ля ли со -
бою оцін ку рей тин гів пар тій на пе рі од опи ту ван ня.  Вра хо ву ю чи, що пе рі од опи ту -
ван ня ста но вить 5–7 днів, ре зуль та ти ха рак те ри зу ють стан гро мад ської дум ки за цей
пе рі од. Особ ли ве міс це зай має ек зит! пол – опи ту ван ня осіб, які ви хо дять із ви бор -
чих діль ниць у день го ло су ван ня: він про во дить ся про тя гом од но го дня та є і оцін -
кою рей тин гу, і  ос тан нім за ча сом прог но зом.   

Да ні опи ту вань зав жди мо жуть від різ ня ти ся у ме жах по хиб ки ви бір ки, ос кіль ки
ви бір ко ві ви мі рю ван ня у будь! я кій га лу зі зав жди да ють ли ше приб лиз ний ре зуль -
тат, зі ста тис тич ною по хиб кою, яку при ма те ма тич но обґ рун то ва ній по бу до ві ви бір -
ки, мож на роз ра ху ва ти з не об хід ною імо вір ніс тю. При цьо му тре ба взя ти до ува ги,
що, як пра ви ло, со ці о ло гіч ні цен три по ві дом ля ють ве ли чи ну по хиб ки ви бір ки без
вра ху ван ня так зва но го ди зай н!е фек ту, а са ме без вра ху ван ня особ ли вос тей кон крет -
ної ви бір ки, тоб то те, якою бу ла імо вір на по хиб ка, як що б ви бір ка бу ла пов ніс тю ви -
пад ко вою.   По! дру ге, різ ни ця у рей тин гах за ле жить від спис ку пар тій! кан ди да тів,
який ви ко рис то ву вав ся в опи ту ван ні. Тіль ки ко ли спис ки, з яких опи ту ва ним про -
по ну ва ло ся зро би ти ви бір, бу ли од на ко ви ми і за скла дом, і за по ряд ком пе ре лі ку
кан ди да тів, по рів нян ня от ри ма них да них є дос тат ньо ко рек тним. По! тре тє, різ ни ця
у рей тин гах мо же за ле жить від ча су про ве ден ня опи ту ван ня.    

Со ці о ло гіч ні рей тин ги – по каз ник “тем пе ра ту ри” сус піль них нас тро їв. Кіль кіс на
со ці о ло гія мо же за фік су ва ти під ви щен ня або зни жен ня ці єї тем пе ра ту ри. І тіль ки.
Щоб по яс ни ти при чи ни цих змін не об хід но ко рис ту ва ти ся більш ши ро ким на бо ром
по каз ни ків і більш різ но ма ніт ним інс тру мен та рі єм дос лід жень. 
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