
Просвіта виборців  
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Проект # 3200227 
Координатора проектів ОБСЄ в Україні 

 
«Розбудова спроможності  

в проведенні навчання  у виборчому процесі  
та підвищення обізнаності виборців»  

 
за запитом та у партнерстві з Центральною Виборчою Комісією 



Мета кампанії 

 

Підвищення обізнаності виборців щодо: 

 

їхніх прав 

 

виборчих процедур 

 

важливості виборів в цілому 



Процес прийняття рішень 

Центральна 
виборча комісія 

Координатор 
проектів ОБСЄ        

в Україні 

Робоча група 

при ЦВК 



Теми  кампанії  

 

 

процедура голосування 

 

запобігання тиску на виборців та підкупу виборців 

 

списки виборців 

 

голосування на дому 

 

способи захисту виборчих прав 
 



Виконавці 

«Наш Продукт» 

(Виготовлення та поширення аудіовізуільних 

матеріалів) 

 

 

«INCH KIEV» 

(Виготовлення та поширення друкованих 

матеріалів) 

 



Просвітницькі матеріали. 

Відеоролики 

3 види: 

«Процедура голосування» 
 

«Запобігання підкупу 

виборців» 
 

«Списки виборців» 



Розміщення відеороликів 

Телеканал  Кількість трансляцій: всього 
- близько 5 000 

               + регіональні ТРК 
 
 

4817 

  
 

90 

 
 
 

 
88 

 
 

за залишковим принципом 

  
 

69 

(кінець вересня – жовтень 2012) 



13. Пригадайте, будь ласка, чи бачили Ви по телебаченню таку саме рекламу?,  (%) 
14. На якому саме каналі Ви бачили цю рекламу?, (%) 

Так, бачив (-ла) ролик "Зроби свій вибір" 

(картка 13.1) 

Так, бачив (-ла) ролик "Захист своїх 

виборчих прав" (картка 13.2) 

Так, бачив (-ла) ролик "Механізми 

перевірки своїх даних у списках виборців" 

(картка 13.3) 

Так, бачив (-ла) інший ролик 

Ні, не бачив (-ла) 

Важко відповісти  

24.9 

20.9 

11.7 

8.1 

51.5 

6.1 

Чи бачили по телебаченню рекламні ролики 

  8 

 Найбільше число громадян бачили рекламний ролик “Зроби свій вибір” – близько 25% опитаних. На другому місці 
– ролик “Захист своїх виборчих прав” (20,9%). Ролик “Механізми перевірки своїх даних у списках виборців” 
бачили 11,7% опитаних. Більше половини громадян зазначили, що представлені рекламні телевізійні ролики не 
бачили.  

 Найчастіше рекламні ролики бачили по ТВ каналам “1+1” (37,2%) та на Інтері (34,4%). Чверть громадян 
ознайомилися з роликами при перегляді Першого національного каналу.  

База:  респонденти, які дивляться ТВ, N=  3847 

Канал 1+1 

Інтер 

Перший національний 

Регіональні ТВ-канали 

Інші 

Не пам’ятають / Важко відповісти  

37.2 

34.4 

25.2 

11.8 

7.3 

30.2 

На яких каналах бачили рекламні ролики 

База:  респонденти,  які бачили рекламні ролики  
Просвітницької Кампанії , N=  1617 

РІВЕНЬ ЗНАННЯ РЕКЛАМИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ КАМПАНІЇ / 
РЕКЛАМА ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ 



Просвітницькі матеріали. 

Аудіоролики 

«Процедура голосування» 
 

«Запобігання тиску на виборців та підкупу 

виборців» 
 

«Списки виборців» 
 

«Голосування на дому» 



Розміщення аудіородиків 

на радіо 

Радіостанція  Кількість трансляцій (всього – 916) 

 

                +регіональні радіостанції 

254 

 

 

146 

 

 

120 

 

 

146 

 

 

 

160 

 90 

 (19 вересня - 28 жовтня) 



15. Скажіть, будь ласка, Ви чули по радіо рекламу про те, як буде відбуватися процедура голосування, як не піддаватися тиску і підкупу виборців, 
як перевірити себе у списку виборців та проголосувати на дому в разі потреби?, (%) 

16. На яких саме радіостанціях Ви чули цю рекламу? ,  (%) 

  11 

 Близько половини громадян України під час опитування заявили, що не слухають радіо (49,2%). Серед тих, хто 

радіо слухає, рекламу Просвітницької кампанії чули 16,6%, не чули – 25,5%. 

 Найбільш ефективними каналами щодо Просвітницької кампанії стали радіостанції УР-1, Перший канал державної 

радіокомпанії України та “Русское радио”, 44,1% та 16,6% відповідно заявили про те, що чули рекламу про 

процедуру голосування та механізми забезпечення прозорого виборчого процесу.  

База:  Всі респонденти,  N=  4101 

16.6 

25.5 
49.2 

8.8 

Чи чули по радіо рекламу  Просвітницької 
Кампанії 

Так, чув (-ла) Ні, не чув (-ла) 

Я не слухаю радіо Важко відповісти  

РІВЕНЬ ЗНАННЯ РЕКЛАМИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ КАМПАНІЇ / 
РЕКЛАМА НА РАДІО 

УР-1, Перший канал державної 

радіокомпанії України, радіоточка … 

Люкс ФМ 

Русское Радио 

Ретро ФМ 

Європа Плюс 

Шансон 

Інше  

Не пам’ятають / Важко відповісти  

44.1 

6.9 

16.6 

7.9 

9.1 

6.2 

9.0 

21.6 

На яких радіостанціях чули рекламу 

База:  респонденти,  які чули  рекламу на радіо   
Просвітницької Кампанії , N=  680 



Веб-сайт 

www.golos2012.info 

70 092 
 

унікальних 
користувачів 



Інтернет-банери 



Ресурс, на якому 
розміщувалися банери 

Перегляди 
Всього: 57 425 163 

Кліки 
Всього :66 655 

Gismeteo.ua  2 400 015  5664 
 

From.ua  1 000 003  1298 
 

Odnoklassniki.ru  3 696 284  3538 
 

Yandex.ru  10 003 893  35133 
 

Bagnet.org 5 843 517  3640 
 

Bigmir.net 3 500 001  2796 
 

ianp.com.ua 278 921  185 
 

Ukr.net  4 000 006  8427 
 

Vkontakte.ru  26 702 523 5974 



18. Пригадайте, будь ласка, чи бачили Ви в Інтернеті таку саме рекламу?, (%) 
19.  На яких саме сайтах Ви бачили цю рекламу? ,  (%) 
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 Серед тих, хто користується Інтернетом, переважна більшість – 75,5% - не бачили банери Просвітницької 

кампанії. Проте кожен п’ятий таку рекламу бачив, в основному на таких сайтах, як Вконтакті, Фейсбук, Гугл Плюс, 

21,5%, 14,7%, 14,4% відповідно. Однак основна частина респондентів не пригадують, чи бачили таку інформацію 

(42,1%).   

База:  респонденти, які користуються Інтернет,  N=  1877 

18.1 

75.2 

6.7 

Чи бачили на сайтах в Інтернеті банери 
Просвітницької Кампанії 

Так, бачив (-ла) Ні, не бачив (-ла) Важко відповісти 

РІВЕНЬ ЗНАННЯ РЕКЛАМИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ КАМПАНІЇ / 
РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТІ 

vk.com

facebook.com

Google+

Ukr.net

Однокласники 

yandex.ua

Вибори в Україні / electioninfo.org.ua 

Комітет виборців України / 

Bigmir.net

Gismeteo.ua

From-ua.com

Твій місцевий депутат / deputat.ck.ua 

Не пам’ятають / Важко відповісти 

21.5 

14.7 

14.4 

12.9 

7.9 

7.9 

7.6 

5.6 

3.2 

2.4 

2.1 

1.8 

42.1 

На яких сайтах бачили рекламу 

База:  респонденти,  які  бачили на сайтах в Інтернеті 
банери Просвітницької Кампанії , N=  340 



Друковані матеріали (1) 

125 000 плакатів поширено                       
по всій території України: 

 

Окружні та дільничні виборчі комісії 

Відділи державної реєстрації актів 

цивільного стану  

Відділення міграційної служби 

Бюро технічної інвентаризації 

Паспортні столи в ЖЕКах 

Центри зайнятості  

РДА 

ВНЗ та ПТУ 

Залізничні вокзали та автостанції  

Відділення Укрпошти  
 

 



Друковані матеріали (1) 



Друковані матеріали (1) 



10 000 плакатів 

+ 200 000 листівок  

 

Розповсюджені 

у лікарнях 

та поліклініках 

 

 

 

Друковані матеріали (2) 



Друковані матеріали (2) 



Друковані матеріали (3) 

80 000 плакатів 

 

Розповсюджені  

Центральною виборчою 

комісією  

 

в ОВК та  ДВК 

 

 



Так, бачив (-ла) плакат "Перевір себе у 

списку виборців" (картка 21.1) 

Так, бачив (-ла) плакат "Надання 

можливості проголосувати за місцем … 

Так, бачив (-ла) плакат "Захисти свої 

виборчі права" (картки 21.3) 

Так, бачив (-ла) плакат "Захисти свій 

голос" (картка 21.4) 

Так, бачив (-ла) інший плакат 

Ні, не бачив (-ла)  

Важко відповісти  

12.0 

12.6 

7.6 

6.2 

3.1 

68.1 

6.7 

Чи бачили плакати Просвітницької Кампанії 

21. Пригадайте, будь ласка, чи бачили Ви саме такі плакати?, (%) 
22. Де саме Ви бачили ці плакати? ,  (%) 

  22 

 Загалом більше половини опитаних не бачили плакати Просвітницької Кампанії (68,1%). Серед тих, хто бачив 

друковану рекламу Просвітницької кампанії, 12,6% бачили плакат “Надання можливості проголосувати за місцем 

перебування чи у лікарні”,  12% - “Перевір себе у списку виборців”. Інші плакати бачили менше 8% громадян. 

 Близько третини громадян бачили плакати у виборчій комісії та на виборчий дільниці, 23,8% - на тумбах, деревах, 

у переходах тощо.  
База:  респонденти, що відповіли на питання,  N=  4092 

РІВЕНЬ ЗНАННЯ РЕКЛАМИ ПРОСВІТНИЦЬКОЇ КАМПАНІЇ / 
РЕКЛАМНІ ПЛАКАТИ 

У виборчій комісії, на дільниці для … 

На тумбах, деревах, у переходах та … 

У ВУЗах, технікумах, училищах та … 

Роздавали на вулиці 

На під'їзді 

У поштовому ящику 

У районних держадміністраціях 

У відділенні Укрпошти 

У лікарні, поліклініці 

На авто, ж/д вокзалі 

в ЖЕКах 

У паспортному столі 

У центрі зайнятості 

Інше 

Не пам’ятають / Важко відповісти 

30.6 

23.8 

11.0 

11.0 

7.8 

6.7 

6.6 

5.7 

5.3 

3.7 

2.1 

1.8 

1.3 

5.0 

17.8 

В яких місцях бачили рекламні плакати 

База:  респонденти,  які  бачили рекламні плакати 
Просвітницької Кампанії , N=  1026 



Залучення НУО: 

Громадянська мережа «ОПОРА» 

Мета: 

підвищення обізнаності виборців  

щодо їхніх виборчих прав та 

активізація протидії порушенням 



Залучення НУО: 

Комітет виборців України 

Мета: 

підвищення обізнаності виборців 

щодо їхніх прав та виборчих 

процедур 



Соціологічне дослідження 

для оцінки результатів 

4000 респондентів 

з усіх регіонів України 

 

(результати будуть представлені в другій 
частині конференції) 

 
Виконавець: 

Research and Branding Group 



 

ДЯКУЮ 

ЗА УВАГУ !!! 


