СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ
В КІНЦІ СІЧНЯ – НА ПОЧАТКУ ЛЮТОГО 2021 РОКУ
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МЕТОДОЛОГІЯ
Опитування громадської думки «Соціально-політична ситуація в Україні в кінці січня – на початку лютого
2021 року» проведене Дослідницькою компанією «Соціополіс» з 30 січня по 3 лютого 2021 року (польовий етап).
Об’єкт дослідження – жителі України віком від 18 років, за винятком жителів Автономної Республіки Крим,
м. Севастополя і окремих районів Донецької та Луганської областей.
Метод опитування – особисте стандартизоване маршрутизоване інтерв’ю face-to-face.
Вибірка репрезентативна для всього дорослого населення України за ознаками статі, віку, регіону
проживання і типу населеного пункту (міський населений пункт / село).
Обсяг вибірки – 1600 респондентів.
Максимальна статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 не
перевищує:
• 2,5% – для даних, близьких до 50%;
• 2,1% – для даних, близьких до 25% і 75%;
• 1,8% – для даних, близьких до 15% і 85%;
• 1,5% – для даних, близьких до 10% і 90%;
• 1,1% – для даних, близьких до 5% і 95%.
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«Як Ви вважаєте, Україна станом на теперішній час
розвивається в цілому в правильному чи в неправильному напрямку?»
% від загальної кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді

УКРАЇНА
В ЦІЛОМУ

Безумовно в правильному напрямку

6,3

Скоріше в правильному напрямку

20,9

Скоріше в неправильному напрямку

27,6

Безумовно в неправильному напрямку

40,4

Важко відповісти

4,8
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«Наскільки Ви задоволені чи не задоволені діяльністю таких представників центральної влади? –
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ»
% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді

УКРАЇНА В ЦІЛОМУ

Нічого не знаю про його діяльність

1,5

Повністю задоволений

15,2

Скоріше задоволений

19,3

Скоріше не задоволений

21,9

Повністю не задоволений

37,1

Важко відповісти

5,0

«Наскільки Ви задоволені чи не задоволені діяльністю таких представників центральної влади? –
ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ ДМИТРО РАЗУМКОВ?»
% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді

УКРАЇНА В ЦІЛОМУ

Нічого не знаю про його діяльність

19,9

Повністю задоволений

9,1

Скоріше задоволений

17,2

Скоріше не задоволений

16,8

Повністю не задоволений

30,6

Важко відповісти

6,4
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«Наскільки Ви задоволені чи не задоволені діяльністю таких представників центральної влади? –
ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ ДЕНИС ШМИГАЛЬ»
% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді

УКРАЇНА В ЦІЛОМУ

Нічого не знаю про його діяльність

20,8

Повністю задоволений

3,1

Скоріше задоволений

12,6

Скоріше не задоволений

13,1

Повністю не задоволений

44,8

Важко відповісти

5,6
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«Якщо б найближчої неділі відбувалися вибори Президента України, за кого б Ви проголосували,
якби у виборчому бюлетені були прізвища таких кандидатів?»
УКРАЇНА В ЦІЛОМУ
Варіанти відповіді

% від кількості респондентів,
які відповіли на запитання

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

Володимир Зеленський

16,1

18,4

Юрій Бойко

13,6

15,5

Петро Порошенко

11,3

12,9

Юлія Тимошенко

7,9

9,0

Ігор Смешко

4,8

5,5

Володимир Гройсман

3,7

4,2

Дмитро Разумков

3,1

3,5

Олег Ляшко

2,9

3,3

Анатолій Шарій

2,4

2,7

Віталій Кличко

1,8

2,1

Ігор Палиця

1,5

1,7

Сергій Притула

1,4

1,6

Олег Тягнибок

1,0

1,2

Інший кандидат

3,4

3,9

Зіпсував (зіпсувала) би бюлетень

1,6

1,8

Не брав (не брала) б участі у голосуванні

12,4

х

Важко відповісти

11,1

12,7
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«Якщо б найближчої неділі відбувалися вибори депутатів Верховної Ради України,
за яку політичну партію та кандидатів від неї Ви б проголосували?»
УКРАЇНА В ЦІЛОМУ

Варіанти відповіді

% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

% від кількості респон
дентів, які мають намір
взяти участь у голосуванні

Партія «Опозиційна платформа – За життя» (Ю.Бойко, В.Медведчук)

15,3

17,5

Партія «Слуга народу» (О.Корнієнко)

13,8

15,8

Партія «Європейська Солідарність» (П.Порошенко)

11,9

13,6

Партія «ВО «Батьківщина» (Ю.Тимошенко)

7,0

8,0

Партія «Українська Стратегія Гройсмана» (В.Гройсман)

3,5

4,0

Партія Дмитра Разумкова (Д.Разумков)

3,4

3,9

Радикальна партія Ляшка (О.Ляшко)

3,2

3,7

Партія «Сила і честь» (І.Смешко)

3,0

3,4

«Партія Шарія» (А.Шарій)

2,6

3,0

Партія «За майбутнє» (І.Палиця)

2,3

2,6

Партія «ВО «Свобода» (О.Тягнибок)

2,0

2,3

Партія «УДАР Віталія Кличка» (В.Кличко)

1,8

2,1

Партія «Опозиційний блок» (М.Добкін, Є.Мураєв)
Партія «Голос» (К.Рудик)

1,7

1,9

1,4

1,6

Інша партія

1,7

1,9

Зіпсував (зіпсувала) би бюлетень

1,2

1,4

Не брав (не брала) б участі у голосуванні

12,7

х

Важко відповісти

11,5

13,2
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«Відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»,
з 16 січня 2021 року всі заклади сфери послуг повинні обслуговувати клієнтів українською мовою.
При цьому, на прохання клієнта та за згодою представника закладу сфери послуг обслуговування клієнта
може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.
Як Ви ставитеся до цієї норми Закону України?»
% від кількості респондентів, які відповіли на запитання

Варіанти відповіді

УКРАЇНА В ЦІЛОМУ

Повністю підтримую

36,5

Скоріше підтримую

20,5

Скоріше не підтримую

14,5

Повністю не підтримую

23,0

Важко відповісти

5,5
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ
1. Згідно з результатами опитування, більшість (68,0%) дорослих жителів України вважають, що ситуація в країні
станом на теперішній час розвивається в неправильному напрямку. При цьому, 40,4% респондентів вважають, що
ситуація в країні розвивається безумовно в неправильному напрямку, а 27,6% респондентів вважають, що вона
розвивається скоріше в неправильному напрямку. Задоволені тим, в якому напрямку розвивається ситуація в Україні,
27,2% респондентів. Серед них 20,9% респондентів вважають, що країна розвивається скоріше в правильному напрямку і
лише 6,3% респондентів вважають, що країна станом на теперішній час розвивається безумовно в правильному
напрямку.
2. Згідно з результатами опитування, жителі України в цілому не задоволені діяльністю усіх трьох основних
представників центральної влади України – Президента, Голови Верховної Ради і Прем’єр-міністра. Зокрема, діяльністю
Президента України Володимира Зеленського не задоволені 59,0% респондентів (в тому числі повністю не задоволені –
37,1% респондентів), а задоволені – 34,5% респондентів (в тому числі повністю задоволені – 15,2% респондентів).
Діяльністю Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова не задоволені 47,4% респондентів (в тому числі повністю
не задоволені – 30,6% респондентів), а задоволені – 26,3% респондентів (в тому числі повністю задоволені – 9,1%
респондентів). Діяльністю Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля не задоволені 57,9% респондентів (в тому числі
повністю не задоволені – 44,8% респондентів), а задоволені – 15,7% респондентів (в тому числі повністю задоволені –
лише 3,1% респондентів).
3. Згідно з результатами опитування, станом на кінець січня – початок лютого 2021 року найвищий рівень підтримки
виборців серед кандидатів на посаду Президента України має діючий Президент Володимир Зеленський, за якого готові
проголосувати 16,1% серед усіх опитаних і 18,4% серед тих респондентів, які взяли б участь у голосуванні на виборах.
Основними конкурентами Володимира Зеленського в боротьбі за посаду Президента станом на початок 2021 року є
Юрій Бойко (за нього проголосували б 13,6% серед усіх опитаних респондентів і 15,5% серед тих, хто має намір взяти
участь в голосуванні) та Петро Порошенко (відповідно 11,3% та 12,9%). Досить високий рівень електоральної підтримки
має також Юлія Тимошенко (7,9% серед усіх опитаних і 9,0% серед тих, хто має намір взяти участь у голосуванні).
Електоральні рейтинги усіх інших потенційних кандидатів в Президенти України не перевищують 5% від усіх опитаних.
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4. Згідно з результатами опитування, якби вибори до Верховної Ради України проходили в кінці січня – на початку
лютого 2021 року, 5%-й прохідний бар’єр подолали б чотири партії: «Опозиційна платформа – За життя» (за вказану
партію проголосували б 15,3% серед усіх опитаних та 17,5% респондентів з числа тих, хто має намір взяти участь у
голосуванні), «Слуга народу» (відповідно 13,8% і 15,8%), «Європейська Солідарність» (відповідно 11,9% і 13,6%) та «ВО
«Батьківщина» (7,0% і 8,0%). Ще цілий ряд партій мають підтримку 3-4% респондентів з числа тих, які прийшли б на
виборчі дільниці, проте жодна з цих партій поки-що не має достатньої підтримки для проходження до Верховної Ради.
5. Згідно з результатами опитування, жителі України скоріше підтримують, ніж не підтримують норму Закону
України про те, що всі заклади сфери послуг повинні обслуговувати клієнтів українською мовою, яка почала діяти з 16
січня 2021 року. Підтримують вказану норму закону 57,0% опитаних (в тому числі повністю підтримують – 36,5%), а не
підтримують – 37,5% опитаних (в тому числі повністю не підтримують – 23,0%).
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