СОЦІАЛЬНИХ ДАНИХ ЗА 2010 РІК

НАДХОДЖЕННЯ ДО ВІДКРИТОГО БАНКУ

Шановні читачі! Нижче наведений перелік нових даних, отриманих Відкритим банком соціальних
даних в 2010 році. Всі дані Відкритого банку соціальних даних Ви можете знайти на сайті
(http://kiis.com.ua/db/) та безкоштовно отримати, надіславши запит. Коротку інформацію про банк
даних і адресу для формулювання запиту на отримання масивів див. http://kiis.com.ua/db/

Антон Грушецький

Опитування людей на виході з виборчих діль
ниць під час голосування на виборах Президента
України 2010 року (екзитпол). Дослідження про
водилося Національним консорціумом, до якого
входили Фонд «Демократичні ініціативи», Київ
ський міжнародний інститут соціології та Україн
ський центр економічних і політичних досліджень
ім. О. Разумкова. До Відкритого банку соціальних
даних були передані масиви респондентів 1го
(N=12,520) і 2го (N=16,123) турів виборів. Крім ін
формації про електоральний вибір масиви містять
дані про соціальнодемографічні характеристики
респондентів (стать, вік, освіта, рід занять, регіон
і тип населеного пункту проживання). До ВБСД
також були передані масиви людей, які відмови
лися взяти участь у цьому дослідженні. Ці масиви
включають інформацію про стать, вік, регіон і тип
населеного пункту проживання і причини не
участі в опитуванні.

Регулярний моніторинг КМІС “Думки та по
гляди населення України”. В 2010 році дослідження
проводилося в січні, лютому, березні, квітні, червні
та жовтні. В 2011 році дослідження проводилося
в лютому і березні.
Проведені дослідження містять низку запитань
з соціальнополітичної тематики, зокрема, запи
тання про електоральні преференції мешканців
України напередодні виборів Президента України
2010 року (опитування, проведене у січні 2010 року
до першого туру виборів), електоральні настрої
мешканців України у випадку виборів до Верхов
ної Ради України та Президента України (в опиту
ваннях, проведених після виборів Президента Ук
раїни 2010 року), ставлення населення до Росії і
погляди населення стосовно відносин між Украї
ною і Росією, зовнішньополітичні орієнтації меш
канців України, ставлення до державної політики
стосовно російської мови, самооцінку стану здо
ров’я, дані стосовно рівня ксенофобії, а також по
гляди населення стосовно проблем, які непокоять
їх найбільшою мірою.

За додатковою інформацією з приводу даних звертайтеся за адресою — a.grushetsky@kiis.com.ua
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