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Прес-реліз
3 січнѐ 2019 року о 12.00 в інформаційному агентстві «Інтерфакс-Україна» відбулась
прес-конференціѐ за результатами опитуваннѐ громадської думки, проведеного з 16 по 22
груднѐ 2018 року спільно Центром «Соціальний моніторинг» та Українським інститутом
соціальних досліджень імені О. Яременка. Опитуваннѐ охопило вся територія країни (за
винѐтком тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим).
Вибіркова сукупність репрезентативна за віком (населеннѐ від 18 років і старші), стаття,
типом населеного пункту та регіоном. Всього опитано 2045 респондентів. Стандартні
відхиленнѐ при достовірних 95 відсотках не перевищуять 2,2%. Рівень кооперації
респондентів становить 57%. Метод отриманнѐ інформації: індивідуальне інтерв’я за місцем
проживаннѐ респондента „віч-на-віч”.
Учасники прес-конференції:
Бондар Тетяна, директор ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка»;
Дмитрук Дмитро, директор Центру «Соціальний моніторинг»;
Котигоренко Віктор, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України
Боровський Олексій, керівник компанії Seetarget.
Оцінка ситуації в країні
 Переважна більшість населеннѐ вважаю що країна продовжую рухатисѐ в
неправильному напрѐмі (68,3%), протилежної думки дотримуютьсѐ лише 19,4% (не
визначилисѐ 12,3%).
 Дві третини опитаних вважаять що країні сьогодні потрібні радикальні зміни (63,7%).
Бажаять щоб все залишалосѐ так ѐк ю 14,1%, ще 14,9% вважаять, що краще було раніше (не
визначилисѐ 7,3%).
 18,2% вважаять що «Україні потрібно сьогодні більше свободи, демократії, навіть ѐкщо
це спричинѐтиме відсутність порѐдку», думки що «Україні потрібно сьогодні більше порѐдку,
навіть ѐкщо длѐ цього доведетьсѐ піти на деѐкі обмеженнѐ демократичних принципів і
свобод» дотримуютьсѐ 69,8%.
 Проблемами, ѐкі сьогодні турбуять українців найбільше, ю військовий конфлікт на
Сході України (назвали 58% опитаних); низький рівень зарплат і пенсій (57%); підвищеннѐ
тарифів на комунальні послуги (52%); підвищеннѐ цін на основні товари, інфлѐціѐ (35,9%);
безробіттѐ, відсутність роботи (25,2%); хабарництво та корупціѐ у владі (23,3%); а також
неможливість отримати ѐкісне медичне обслуговуваннѐ (17%).
 Введеннѐ воюнного стану в країні підтримували 24,9% опитаних, не підтримали 64,8%.
При цьому вважаять, що запровадженнѐ воюнного стану допомогло сприѐти вирішення
конфлікту на Сході країни лише 14,1% дотримуютьсѐ думки, що не допомогло – 71,9%.
 На думку опитаних веденнѐ воюнного стану в країні жодним чином не вплинуло на їх
бажаннѐ голосувати на президентських виборах 2019 року (78,2%).
Президентські вибори – 2019
 77,8% опитаних заѐвили, що готові під час виборів Президента прийти на виборчі дільниці.
Вважаять, що точно не голосуватимуть, 17,8% респондентів, 4,9% не визначились чи голосуватимуть
або ухилились від відповіді.
 Якби вибори Президента відбулись наступного тижнѐ рівень підтримки першої п’ѐтірки
кандидатів був би таким: Юліѐ Тимошенко - 13,4% серед всіх (18,6% від тих, хто визначивсѐ та
голосуватиме), Володимир Зеленський - 10,8% (15%), Бойко - 8,5% (11,8%), Анатолій Гриценко - 8,1%
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(11,2%), Петро Порошенко - 7,7% (10,7%). Тобто э ѐвний лідер та чотири кандидати, ѐкі
виборяватимуть шанс пройти до другого туру.
Відповіді на запитання: «Ще невідомо, які кандидати братимуть участь у виборах Президента
України, і яким буде список для голосування. За кого Ви проголосуєте, якщо в списку будуть такі
кандидати?», %
Серед усіх опитаних, N=2045
Тимошенко Юліѐ
Зеленський Володимир
Бойко Юрій
Гриценко Анатолій
Порошенко Петро
Лѐшко Олег
Мураюв Євген
Садовий Андрій
Вакарчук Свѐтослав
Шевченко Олександр
Вілкул Олександр
Тарута Сергій
Богословська Інна
Кошулинський Руслан
Білецький Андрій
Кива Іллѐ
Савченко Надіѐ
Добродомов Дмитро
Каплін Сергій
Інший кандидат
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ/ВІДМОВА
НЕ ГОЛОСУВАВ/ЛА БИ

13,4
10,8
8,5
8,1
7,7
6,0
3,9
3,4
3,3
3,0
1,4
0,6
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
1,1
13,3

Серед тих, хто визначивсѐ та
планую голосувати, N=1499
18,6
15,0
11,8
11,2
10,7
8,3
5,4
4,7
4,6
4,2
1,9
0,8
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,3
0,1
0,4

 Найбільший антирейтинг сьогодні маять Порошенко П. (ніколи б не проголосували за нього
51,9%), Тимошенко Ю. (28,9%), Бойко Ю. (24,8%) та Лѐшко О. (22,8%).
 Найбільший потенціал до зростаннѐ рейтингу (називаять другим можливим кандидатом за
ѐкого можуть проголосувати) маять А. Гриценко 7,6%, В. Зеленський (6,5%) та Ю. Тимошенко (5,5%).
 Основні риси, ѐкими маю володіти наступний Президент: спроможність зупинити війну
(55,9%), відстоявати інтереси простих лядей (44,5%), компетентність в економіці (44,1%),
нетерпимість до корупції (44%), вміннѐ керувати країноя (40,1%).
Відповіді на запитання: «Назвіть риси, якими, на Вашу думку, повинен володіти Президент?», %
Здатний зупинити війну
Відстояю інтереси простих лядей

55,9

Компетентний, розумію економіку
Нетерпимий до корупції
Знаю, ѐк керувати країноя

44,1
44,0

Сильний лідер
Маю ефективну програму розвитку країни

37,8
36,6

Чесний
Може гідно представлѐти Україну у
світі
Патріот
Не залежить від олігархів
Говорить зрозумілими длѐ мене
словами
Боретьсѐ зі злочинністя
Знаходить компроміси з опонентами

44,5

40,1
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34,7
34,3
33,2
31,7
22,1
20,4
18,1
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Парламентські вибори – 2019
 76,6% опитаних заѐвили, що готові були б взѐти участь у виборах до Верховної Ради України;
18,2% - вказали, що не готові; ще 5,7% вагаятьсѐ.
 На прѐме запитаннѐ щодо вибору партії 14,5% відповіли, що не брали б участь у виборах до
Верховної Ради України, ѐкби вони проходили найближчої неділі. Шоста частина серед усіх опитаних
(16,6%) ще не визначились із остаточним вибором.
 На подолання 5% бар’єру та проходження до парламенту на сьогодні впевнено можуть
розраховувати вісім політичних сил. Серед тих, хто визначивсѐ і братиме участь у виборах,
віддали би свій голос за партія ВО «Батьківщина» - 19%; за партія «Слуга народу» - 14,8%; за
партія «Громадѐнська позиціѐ» - 11,7; за партія «Опозиційна платформа - За Життѐ» - 11,3%;
за «Блок Петра Порошенка «Солідарність»» - 10,9%; за Радикальну партія Олега Лѐшка –
8,4%;; за Об’юднаннѐ «Самопоміч» - 5,3%, за партія «Наші» - 5%.
Відповіді на запитання: «За яку партію Ви проголосували б, якби найближчої неділі проходили
вибори до Верховної Ради України?», %
Серед усіх
Серед тих, хто
опитаних,
визначивсѐ та планую
N=2045
голосувати, N=1409
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Ю. Тимошенко)
«Слуга народу» (В. Зеленський)
«Громадянська позиція» (А. Гриценко)
«Опозиційна платформа - За Життя» (Ю. Бойко, В. Рабинович)
Блок Петра Порошенка «Солідарність» (Ю. Луценко)
Радикальна Партія Олега Ляшка
Об’єднання «Самопоміч» (А. Садовий)
«Наші» (Є. Мураєв)
«Опозиційний блок» (В. Новинський, О. Вілкул)
«Українське об’юднаннѐ патріотів – УКРОП” (Д. Борисенко, Б. Філатов)
Всеукраїнське об’юднаннѐ «Свобода» (О. Тѐгнибок)
«Відродженнѐ» (В. Бондар)
«Основа» (С. Тарута)
«Справедливість» (В. Наливайченко)
«Громадська платформа Надії Савченко» (Н. Савченко)
«Державницька ініціатива Яроша» (Д. Ярош)
«Національний корпус» (А. Білецький)
«Наш Край» (Ю. Гранатуров)
«Громадський Рух "Народний Контроль» (Д. Добродомов)
«Народний Фронт» (А. Яценяк)
«Рух нових сил» (Ю. Дерев’ѐнко)
Аграрна партіѐ України (Ю. Крутько)
«Правий Сектор» (А. Тарасенко)
«Сила лядей» (Ю. Бова)
Соціал-демократична партіѐ (С. Каплін)
«Демократичний Альѐнс» (В. Гацько)
Інша партіѐ
ВАЖКО ВІДПОВІСТИ/ВІДМОВА
НЕ ГОЛОСУВАВ/ЛА БИ

13,1
10,2
8,1
7,8
7,5
5,8
3,7
3,4
1,8
1,8
1,0
0,7
0,6
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,0
0,7
16,6
14,5
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19,0
14,8
11,7
11,3
10,9
8,4
5,3
5,0
2,7
2,7
1,5
1,0
0,9
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,4
0,3
0,3
0,1
0,2
0,1
0,0
1,0

