«Електоральні орієнтації
населення України: лютий 2019 року»
За результатами дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» та
Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка. Опитування проведено з 16 по 23
лютого 2019 року в 24-х областях України та м. Києві (за виключенням тимчасово окупованих
територій Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього опитано 2047 респондентів.
Стандартні відхилення при достовірних 95 відсотках і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 :
0,5 становлять 1,31 – 2,2 відсотка. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за
місцем проживання респондента „віч-на-віч”.
Основні результати:

•
•

•

Готовність взяти участь у голосуванні на президентських виборах
висловили 80,3% опитаних (44,8% – однозначно будуть голосувати, 35,6%
– скоріше будуть).
Лідером президентського рейтингу є В .Зеленський за якого готові
проголосувати 19,6% опитаних. Серед тих, хто визначився з вибором та
готовий взяти участь у голосуванні – 27,3%. Відповідно, Ю. Тимошенко
підтримують 13,5% (18,8%), П. Порошенка – 13,1% (18,2%), Ю. Бойка – 7,8%
(10,9%), А. Гриценка – 6,3% (8,8%), О. Ляшка – 4,4% (6,1%), А. Садового –
2,9% (4%), Є .Мураєва – 2,8% (3,9%), О. Вілкула– 1,9% (2,6), І. Смешко –
1,7% (2,4%), О. Шевченка – 1,2% (1,7%). Рейтинг інших кандидатів – менше
1%.
Респондентам пропонувалося 6 різних ситуацій другого туру:
 В парі А. Гриценко – П. Порошенко більше набирає А. Гриценко: 27,7% % серед
усіх респондентів проти 20,1%.
 В парі А. Гриценко – Ю. Тимошенко перемагає А. Гриценко: 27,6% проти 23,1%.
 В парі А. Гриценко – В. Зеленський перемагає – В. Зеленський: 33,1% проти
26,9%.
 Лідерка ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко перемагає П. Порошенко: 26,1%
проти 21,6%.
 В парі Ю. Тимошенко – В. Зеленський останній перемагає 34,2% проти 22,1%.
 В парі П. Порошенко – В. Зеленський останній перемагає 38,1% проти 20,5%.
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50,9% опитаних вважає, що демократична опозиція до нинішньої влади
повинна висунути єдиного кандидата на президентські вибори. Найбільш
очікуваними претендентами місце такого кандидата є А. Гриценко – 23% та
А. Садовий – 14,5%.
Якщо відбудеться об’єднання кандидатів в президенти Анатолія
Гриценко та Андрія Садового то А. Гриценка як єдиного кандидата
будуть готові підтримати 15,6%.
Висока вірогідність потрапити у парламент у шести-семи політичних
сил. Лідером поточного рейтингу э партія «Слуга народу», яку готові
підтримати 21,9% опитаних, які вже визначилися з вибором і мають намір
голосувати.
Підтримка партії «Батьківщина» складає 17,8%, БПП
Солідарність – 12,6%, Опозиційної платформи «За життя» –
11%,
Громадянської позиції – 9,7%, Радикальної партії – 6%, Самопоміч – 5,8%.
Також шанси на подолання виборчого бар’єру мають «Наші» Є. Мураєва
(3,3%) та «Опозиційний блок» (2,9%). Рейтинг інших політичних сил –
нижче 2%

