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МЕТОДОЛОГІЯ 
 
 

Соціологічне  дослідження  «Електоральна  ситуація  в  місті  Києві  в  середині  вересня  2019  року» 
проведене Інститутом соціальних технологій «Соціополіс» спільно з контакт‐центром 2Call з 17 по 
19 вересня 2019 року (польовий етап). 
 

Об’єкт дослідження – зареєстровані жителі міста Києва віком від 18 років. 
 

Метод дослідження – телефонне інтерв’ю CATI. 
 

Вибірка – двоступенева, з квотним відбором на останньому етапі, репрезентативна для дорослого 
населення міста Києва за статтю, віком та районом реєстрації (в місті Києві). 
 

Фактичний обсяг вибірки – 959 респондентів. 
 

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 не 
перевищує в цілому для міста Києва:  
• 3,2% – для даних, близьких до 50%,  
• 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%,  
• 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%,  
• 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%. 
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«Скажіть, будь ласка, як Ви в цілому оцінюєте діяльність 
Президента України Володимира Зеленського?» 

 

 

                                                                                            % від кількості респондентів, які відповіли на запитання 

Варіанти відповіді  М. КИЇВ 

Повністю підтримую  46,9 

Скоріше підтримую, ніж не підтримую  21,4 

Скоріше не підтримую, ніж підтримую  6,9 

Повністю не підтримую  12,4 

Важко відповісти   12,4 
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«Скажіть, будь ласка, як Ви в цілому оцінюєте діяльність 
Київського міського голови Віталія Кличка?» 

 

 

                                                                                            % від кількості респондентів, які відповіли на запитання 

Варіанти відповіді  М. КИЇВ 

Повністю підтримую  22,5 

Скоріше підтримую, ніж не підтримую  20,1 

Скоріше не підтримую, ніж підтримую  23,4 

Повністю не підтримую  28,6 

Важко відповісти   5,4 
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«Якби в найближчу неділю проходили вибори Київського міського голови,  
за кого б Ви проголосували, якби у виборчому списку  

були прізвища таких кандидатів?» 
 

 

                                                    % від кількості респондентів, які мають намір взяти участь у голосуванні 

Варіанти відповіді  М. КИЇВ 

Віталій Кличко (партія «УДАР»)  23,0 

Олександр Ткаченко (партія «Слуга народу»)  12,9 

Сергій Притула  (партія «Голос»)  9,4 

Дмитро Гордон (партія «Сила і честь»)  7,8 

Олександр Попов (партія «Опозиційна платформа – За життя»)  6,0 

Андрій Іллєнко (партія «ВО «Свобода»)  5,6 

Борислав Береза («Партія рішучих громадян»)  4,8 

Гарік Корогодський (самовисування)  3,0 

Олександр Омельченко (Українська партія «Єдність»)  2,8 

Денис Москаль (партія ВО «Батьківщина»)  1,2 

Ваш варіант  1,6 

Зіпсував(ла) би бюлетень  1,2 

Важко відповісти  20,7 
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«Якби вибори депутатів Київської міської ради відбувалися найближчої неділі, 

за яку політичну партію та кандидата в депутати від неї Ви б проголосували?» 
 

% від кількості респондентів, які мають намір взяти участь у голосуванні 

Варіанти відповіді  М. КИЇВ 

Партія «Слуга народу»  37,4
Партія «Європейська Солідарність»  12,9
Партія «УДАР Віталія Кличка» 8,3
Партія «Голос»  7,7
Партія Ігоря Смешка «Сила і честь»  4,5
«Всеукраїнське об’єднання «Свобода»  4,5
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»  4,3
Партія «Опозиційна платформа – За життя» 4,2
«Партія Шарія»  2,1
Українська партія «Єдність»  0,4
Ваш варіант  1,0
Зіпсував(ла) би бюлетень 1,2
Важко відповісти 11,5
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 
 

1.  Згідно  з  результатами  проведеного  дослідження,  понад  дві  третини  (68,3%)  опитаних  виборців  міста 
Києва станом на середину вересня 2019 року позитивно оцінюють діяльність Президента України Володимира 
Зеленського,  в  тому  числі  46,9%  респондентів  повністю  підтримують  діяльність  Володимира  Зеленського,  а 
21,4% респондентів – скоріше підтримують, ніж не підтримують його діяльність. Не підтримують дії Володимира 
Зеленського  на  посаді  Президента  України  19,3%  опитаних  виборців  міста  Києва,  в  тому  числі  12,4% 
респондентів – повністю не підтримують, а 6,9% – скоріше не підтримують, ніж підтримують. 

2.  Оцінка  виборцями  міста  Києва  діяльності  Київського  міського  голови  Віталія  Кличка  є  досить 
неоднозначною.  Підтримують  його  діяльність  42,6%  опитаних  (в  тому  числі  повністю  підтримують  –  22,5% 
респондентів,  а скоріше підтримують, ніж не підтримують, – 20,1% респондентів),  а не підтримують діяльність 
Віталія  Кличка  на  посаді  Київського міського  голови  52,0%  опитаних  (в  тому  числі  повністю  не  підтримують  – 
28,6% респондентів, а скоріше не підтримують, ніж підтримують, – 23,4% респондентів). 

3. Згідно з результатами опитування, якби вибори Київського міського голови проходили в середині вересня 
2019  року,  жоден  із  ймовірних  кандидатів  не  набрав  би  50%  голосів  виборців,  необхідних  для  перемоги  у 
першому  турі  виборів.  Серед  потенційних  кандидатів  на  посаду  Київського  міського  голови  найвищий  рівень 
підтримки виборців  станом на  середину  вересня 2019  року має  чинний міський  голова Віталій Кличко  (партія 
«УДАР»)  –  за  нього  висловили  готовність  проголосувати  23,0%  респондентів,  які  мають  намір  взяти  участь  у 
голосуванні. Друге місце у рейтингу електоральних вподобань киян займає ймовірний кандидат від партії «Слуга 
народу» Олександр Ткаченко – за нього висловили готовність віддати свій голос 12,9% опитаних з числа тих, хто 
планує взяти участь у голосуванні.  
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Досить  значний  рівень  електоральної  підтримки  мають  також  Сергій  Притула  (партія  «Голос»)  –  9,4%, 
Дмитро Гордон (партія «Сила і честь») – 7,8%, Олександр Попов (партія «Опозиційна платформа – За життя») – 
6,0%,  Андрій  Іллєнко  (партія  ВО  «Свобода»)  –  5,6%  респондентів  з  числа  тих,  хто  має  намір  взяти  участь  у 
голосуванні. Крім того, 20,7% опитаних киян ще не визначилися, за кого б вони проголосували у разі проведення 
найближчим часом виборів Київського міського голови. 

4.  Згідно  з  результатами  опитування,  якби  вибори  депутатів  Київської міської  ради  проходили  в  середині 
вересня 2019 року, найбільшу кількість голосів виборців набрала би партія «Слуга народу» – за вказану партію та 
кандидатів  від неї  висловили намір проголосувати 37,4%  опитаних,  які  планують  взяти  участь  у  голосуванні.  З 
високою  ймовірністю  прохідний  5%‐й  бар’єр  на  виборах  до  Київради  також  змогли  б  подолати  партія 
«Європейська Солідарність» (за вказану партію висловили готовність проголосувати 12,9% респондентів), партія 
«УДАР Віталія Кличка» (8,3%) та партія «Голос» (7,7%). Досить високі шанси на подолання прохідного бар’єру до 
Київради мають також партії «Сила  і честь», ВО «Свобода», ВО «Батьківщина»  та «Опозиційна платформа –  За 
життя». 


