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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА  
ТА ЕЛЕКТОРАЛЬНА СИТУАЦІЯ 
В УКРАЇНІ В КІНЦІ ЧЕРВНЯ – 
НА ПОЧАТКУ ЛИПНЯ 2019 РОКУ  
 

Звіт про соціологічне дослідження 
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МЕТОДОЛОГІЯ 
 
 

Соціологічне дослідження «Суспільно-політична та електоральна ситуація в Україні в кінці червня – 
на початку липня 2019 року» проведене Інститутом соціальних технологій «Соціополіс» з 27 червня по 
4 липня 2019 року (польовий етап). 
 

Об’єкт дослідження – постійне населення населених пунктів усіх регіонів України (за винятком 
Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей) віком 
від 18 років. 
 

Метод дослідження – стандартизоване інтерв’ю face-to-face за місцем постійного проживання 
респондентів. 

Вибірка – чотириступенева, з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативна для дорослого 
населення України за статтю, віком, регіоном і типом населеного пункту (міський населений пункт / село). 

Обсяг вибірки – 2308 респондентів. 

Регіональна структура вибірки 

Макрорегіон Області / міста 

ЗАХІД 
Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська,  Львівська, Рівненська, Тернопільська, 
Чернівецька 

ЦЕНТР 
Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська, Полтавська, Сумська, 
Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, м. Київ 

СХІД Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська 

ПІВДЕНЬ Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська 
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Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 не 
перевищує в цілому для України:  

 2,0% – для даних, близьких до 50%,  

 1,7% – для даних, близьких до 25% і 75%,  

 1,2% – для даних, близьких до 10% і 90%,  

 0,9% – для даних, близьких до 5% і 95%. 
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ОЦІНКА ЖИТЕЛЯМИ УКРАЇНИ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО 
ТА ОКРЕМИХ ЙОГО ДІЙ 
НА ПОСАДІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
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«Як Ви оцінюєте діяльність Президента України 
Володимира Зеленського?» 

 
 

                  % від кількості респондентів, які відповіли на запитання 

Варіанти відповіді Захід Центр Схід Південь УКРАЇНА 

Повністю підтримую 27,3 43,5 24,1 45,1 35,8 

Скоріше підтримую, ніж не підтримую 36,1 30,5 37,5 26,4 32,7 

Скоріше не підтримую, ніж підтримую 13,9 7,5 15,3 6,5 10,6 

Повністю не підтримую 10,2 9,3 9,0 6,8 9,0 

Нічого не знаю про його діяльність 5,9 6,4 6,9 7,3 6,6 

Важко відповісти 6,7 2,7 7,3 7,9 5,4 
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«Як ви оцінюєте такі перші кроки Володимира Зеленського 
на посаді Президента України?» (1/2) 

 
 

                  % від кількості респондентів, які відповіли на запитання 

Варіанти відповіді 
Повністю 

підтримую 
Скоріше 

підтримую 

Скоріше 
не під-

тримую 

Повністю 
не підтри-

мую 

Важко 
відпо-
вісти 

Внесення до Верховної Ради України проекту закону про 
покарання чиновників за незаконне збагачення  
(з конфіскацією майна) 

79,8 15,4 1,3 0,9 2,6 

Погашення Кабінетом Міністрів, на вимогу  
Президента України, заборгованості із зарплат 
шахтарям Львівщини та Волині 

72,4 19,8 1,6 1,3 4,8 

Забезпечення закупівлі 200 машин «швидкої допомоги» 
для міст і селищ України за кошти благодійників 

71,4 21,4 1,7 1,6 3,9 

Розпуск Верховної Ради України 67,7 17,5 6,4 5,3 3,1 

Початок перезапуску реформи судової гілки влади  
в Україні 

62,6 23,1 3,4 2,2 8,7 

Скасування понад 100 застарілих Указів Президента,  
які заважали діяльності підприємців 

59,9 23,6 3,7 2,5 10,3 

Внесення до Верховної Ради України проекту закону  
про скасування формули ціноутворення на вугілля 
«Роттердам+» 

57,9 19,2 4,3 3,2 15,3 
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«Як ви оцінюєте такі перші кроки Володимира Зеленського  

на посаді Президента України?» (2/2) 
 

                  % від кількості респондентів, які відповіли на запитання 

Варіанти відповіді 
Повністю 

підтримую 
Скоріше 

підтримую 

Скоріше 
не під-

тримую 

Повністю 
не підтри-

мую 

Важко 
відпо-
вісти 

Внесення до Верховної Ради України проекту  
закону про порядок імпічменту (усунення з посади) 
Президента України 

56,4 22,6 6,3 6,3 8,3 

Відкриття вулиці Банкової для вільного пересування  
та відвідування 

52,0 23,2 4,8 2,6 17,4 

Підтвердження незмінності курсу на європейську 
інтеграцію (курсу на вступ у майбутньому  
до Європейського Союзу) 

48,1 24,9 8,7 11,0 7,3 

Припинення спекуляцій про можливий дефолт України 
(спекуляцій про можливе припинення Україною виплати 
своїх боргів)  

47,3 21,5 7,0 6,2 18,0 

Пропозиція українським і закордонним інвесторам стра-
тегії економічної реконструкції та економічної реінтеграції 
Донбасу, починаючи з деокупованих територій 

40,8 30,6 9,2 4,8 14,6 

«Перезавантаження» роботи Тристоронньої контактної 
групи з урегулювання ситуації на Сході України  
(засідання якої відбуваються у Мінську) 

40,2 30,2 9,7 4,7 15,2 

Підтвердження незмінності курсу на євроатлантичну 
інтеграцію (курсу на вступ до НАТО) 

39,8 19,7 11,4 18,5 10,6 
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ЕЛЕКТОРАЛЬНІ РЕЙТИНГИ 
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 
НА ВИБОРАХ  
ДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 
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«Якби вибори депутатів Верховної Ради України відбувалися найближчої неділі,  
за виборчий список якої політичної партії Ви б проголосували?» 

 

Варіанти відповіді 
% від усіх 
опитаних 

% від тих,  
хто піде  

на вибори 

% від тих, хто піде  
на вибори і визначився 

зі своїм вибором 

Політична партія «СЛУГА НАРОДУ» (Д.Разумков) 38,4 41,2 45,4 

Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» (Ю.Бойко, В.Рабінович) 9,2 9,9 10,9 

Політична партія «Європейська Солідарність» (П.Порошенко) 7,0 7,6 8,3 

Політична партія «ГОЛОС» (С.Вакарчук) 5,9 6,3 7,0 

Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (Ю.Тимошенко) 5,6 6,0 6,6 

Політична партія «Опозиційний блок» (Є.Мураєв, О.Вілкул, Г.Кернес, Г.Труханов) 3,6 3,9 4,3 

Політична партія «Сила і честь» (І.Смешко) 3,3 3,6 3,9 

Політична партія «Громадянська позиція» (А.Гриценко) 2,1 2,3 2,5 

Політична партія «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА» (В.Гройсман) 1,9 2,0 2,2 

Політична партія «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» (О.Ляшко) 1,5 1,6 1,8 

Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Свобода» (О.Тягнибок) 1,3 1,4 1,5 

Політична партія «ПАРТІЯ ШАРІЯ» (О.Бондаренко) 1,2 1,3 1,4 

Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» (А.Садовий) 

є 

0,9 1,0 1,1 

Політична партія «Сила людей» (О.Солонтай) 0,6 0,6 0,7 

Політична партія «ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ» (Т.Бодун) 0,3 0,3 0,4 

Політична партія «СИЛА ПРАВА» (А.Сенченко) 0,3 0,3 0,4 

Аграрна партія України (М.Поплавський) 0,3 0,3 0,4 

Політична партія «ПАТРІОТ» (М.Голомша) 0,2 0,2 0,2 

Політична партія «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ» (А.Шлапак) 0,2 0,2 0,2 

Політична партія «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАКЕЛ» (Т.Однорог) 0,1 0,1 0,1 

Політична партія «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» (А.Могильов) 0,1 0,1 0,1 

Зіпсував би бюлетень / Закреслив би всі партії у бюлетені 0,4 0,5 0,5 

Не брав би участі в голосуванні  6,8 х х 

Важко відповісти  8,7 9,3 х 
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«Який вплив на Ваше ставлення до партії, за яку Ви маєте намір проголосувати,  
мало оприлюднення виборчого списку цієї партії та її кандидатів  

по мажоритарних округах (тобто Ваше знайомство із тим,  
які кандидати будуть балотуватися від цієї партії на виборах)?» 

 
                  % від кількості респондентів, які визначилися,   

за яку партію проголосують на виборах до Верховної Ради 

Варіанти відповіді УКРАЇНА 

Мало значний позитивний вплив 34,0 

Мало незначний позитивний вплив 25,8 

Мало незначний негативний вплив 3,3 

Мало значний негативний вплив 2,1 

Не мало жодного істотного впливу 20,9 

Важко відповісти 13,9 
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«Як Ви вважаєте, політична партія, за яку Ви проголосуєте на виборах до Верховної Ради України, 

може (у разі необхідності) утворювати коаліцію зі «старими» політиками (політичними силами), 

які вже були при владі, чи вона не повинна робити цього за жодних умов?» 

 
% від кількості респондентів, які мають намір взяти участь  

в голосуванні на виборах до Верховної Ради України 

Варіанти відповіді УКРАЇНА 

Партія, за яку я проголосую, може у разі необхідності утворювати 
коаліцію зі «старими» політиками (політичними силами) 

40,5 

Партія, за яку я проголосую, за жодних умов не повинна утворювати 
коаліцію зі «старими» політиками (політичними силами) 

42,5 

Важко відповісти  17,0 

 
  



           

ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОПИТУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ  ●  КІНЕЦЬ ЧЕРВНЯ – ПОЧАТОК ЛИПНЯ 2019 РОКУ                                                                                                                                                   12 

 
 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 
 

1. Згідно з результатами проведеного опитування, станом на кінець червня – початок липня 2019 року діяльність Президента 
України Володимира Зеленського підтримують понад дві третини (68,5%) дорослого населення України. При цьому, 35,8% 
опитаних жителів України повністю підтримують діяльність Володимира Зеленського, а 32,7% – скоріше підтримують, ніж не 
підтримують. Негативно оцінює діяльність Президента України Володимира Зеленського приблизно кожен п’ятий дорослий 
житель України (19,6%), в тому числі повністю не підтримують його діяльність 9,0% опитаних, а скоріше не підтримують, ніж 
підтримують – 10,6% опитаних. Крім того, 6,6% респондентів відповіли, що вони мало обізнані з діяльністю Президента України 
Володимира Зеленського, а 5,4% – не змогли визначитися з оцінкою його діяльності. 

2. Під час опитування респондентам пропонувалося висловити їхнє ставлення до деяких перших кроків Володимира 
Зеленського на посаді Президента України. Усі дії Президента України Володимира Зеленського, стосовно яких задавалися 
запитання, в цілому отримали підтримку більшості респондентів, проте рівень такої підтримки значно відрізнявся. Найвищий 
рівень підтримки отримали «внесення до Верховної Ради проекту закону про покарання чиновників за незаконне збагачення (з 
конфіскацією майна)», «погашення Кабінетом Міністрів, на вимогу Президента України, заборгованості із зарплат шахтарям 
Львівщини та Волині» та «забезпечення закупівлі 200 машин «швидкої допомоги» для міст і селищ України за кошти 
благодійників» – вказані дії Володимира Зеленського підтримують (повністю або скоріше) понад 90% опитаних.  

Понад 80% опитаних підтримали (повністю або скоріше підтримали, ніж не підтримали) такі дії Президента України 
Володимира Зеленського: «розпуск Верховної Ради України», «Початок перезапуску реформи судової гілки влади в Україні», 
«скасування понад 100 застарілих Указів Президента, які заважали діяльності підприємців». 

Понад 70% опитаних підтримали (повністю або скоріше підтримали, ніж не підтримали) такі дії Президента України 
Володимира Зеленського: «внесення до Верховної Ради України проекту закону про скасування формули ціноутворення на 
вугілля «Роттердам+», «внесення до Верховної Ради України проекту закону про порядок імпічменту (усунення з посади) 
Президента України», «відкриття вулиці Банкової для вільного пересування та відвідування», «підтвердження незмін-
ності курсу на європейську інтеграцію (курсу на вступ у майбутньому до Європейського Союзу)», «пропозиція українським 
і закордонним інвесторам стратегії економічної реконструкції та економічної реінтеграції Донбасу, починаючи з 
деокупованих територій», «Перезавантаження» роботи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на 
Сході України (засідання якої відбуваються у Мінську)». 

Відносно найменший рівень підтримки серед дій Президента України отримало «підтвердження незмінності курсу на 
євроатлантичну інтеграцію» – проте і цей крок Володимира Зеленського підтримали (повністю або скоріше) 59,5% опитаних, а 
не підтримали – лише 29,9% опитаних. 
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3. Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в кінці червня – на початку липня 

2019 року, найбільшу кількість голосів в багатомандатному загальнонаціональному виборчому окрузі набрала б партія «Слуга 

народу» – за вказану партію висловили намір проголосувати 38,4% від загальної кількості опитаних та 45,4% серед опитаних, які 

мають намір взяти участь в голосуванні та вже визначилися зі своїм вибором. Прохідний 5%-й бар’єр на позачергових виборах до 

Верховної Ради України з високою ймовірністю долають партія «Опозиційна платформа – За життя» (за вказану партію готові 

проголосувати 9,2% від загальної кількості опитаних або 10,9% серед тих, хто піде на вибори і вже визначився зі своїм вибором), 

партія «Європейська Солідарність» (відповідно 7,0% та 8,3%), партія «Голос» (відповідно 5,9% та 7,0%) і «Всеукраїнське об’єднання 

«Батьківщина» (відповідно 5,6% та 6,6%). Станом на кінець червня – початок липня 2019 року до Верховної Ради не проходять, але 

в цілому зберігають гіпотетичні шанси на проходження до парламенту партії «Опозиційний блок» та «Сила і честь». 

4. Як свідчать результати дослідження, для більшості опитаних жителів України, які вже визначилися, за яку партію вони 

будуть голосувати на позачергових парламентських виборах, оприлюднення виборчого списку відповідної партії та її кандидатів у 

мажоритарних округах мало позитивний вплив на ставлення до цієї партії. Зокрема, для 34,0% респондентів оприлюднення 

партійних списків та кандидатів в округах мало значний позитивний вплив на їхнє ставлення до партії, за яку вони планують 

віддати свій голос, а для 25,8% респондентів – незначний позитивний вплив. 20,9% респондентів з числа тих, які вже визначилися 

зі своїм вибором, відповіли, що оприлюднення партією, яку вони підтримують, кандидатів по загальнонаціональному та 

мажоритарному виборчих округах не мало жодного істотного впливу на їхнє ставлення до цієї партії, і лише 5,4% респондентів 

відповіли, що вказане оприлюднення негативно вплинуло на їхнє ставлення до партії, за яку вони планують проголосувати. 

5. Як свідчать результати опитування, серед жителів України, які планують взяти участь в голосуванні на позачергових 

виборах до Верховної Ради, немає спільної думки стосовно того чи може партія, яку вони підтримують, утворювати у Верховній 

Раді коаліцію зі «старими» політиками (політичними силами). 40,5% опитаних вважають, що у разі необхідності партія, за яку вони 

проголосують, може утворювати у Верховній Раді коаліцію зі «старими» політиками (політичними силами), а 42,5% опитаних 

вважають, що партія, яку вони підтримують, за жодних умов не повинна утворювати  таку коаліцію. Досить значна кількість 

опитаних (17,0%) не змогла визначитися з відповіддю на вказане запитання. 

 

 


