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«Політична ситуація та  електоральні орієнтації  населення  України: березень 
2019 року» 

За результатами дослідження, проведеного Центром «Соціальний моніторинг» та Українським 

інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка. Опитування проведено з 11 по  18  березня 

2019 року. 

• Метод збору інформації: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face) 

• Вибіркова сукупність:   репрезентативна за віком (населення від 18 років і старші), статтю, 

типом населеного пункту та регіоном; 

• 2047  респондентів;  

• стандартне відхилення +/- 2,2% ;  

• рівень кооперації респондентів 57%. 

 

 

 

 Готовність взяти участь у голосуванні на президентських виборах висловили 82,5% 
опитаних (44,8% – однозначно будуть голосувати, 35,6% – скоріше будуть).  
 

 Всі політики, лідери президентського рейтингу мають переважно негативний баланс 
довіри/недовіри. Так співвідношення тих, хто довіряє та недовіряє становить: 

В. Зеленському  мінус 10,4%, А. Гриценку мінус 21,7%, Ю. Тимошенко мінус 
45,1%, Ю. Бойко мінус 48,6%, П. Порошенко мінус 60,9%. 
 

 Лідером президентського рейтингу залишається  В .Зеленський за якого готові 
проголосувати 22,6% опитаних. Серед тих, хто визначився з вибором та готовий 
взяти участь у голосуванні – 29,4%.  
o Ю. Тимошенко підтримують 13,3% (17,2%) 
o П. Порошенка – 11,5% (14,9%) 
o  А. Гриценка – 8,2% (10,7%) 
o Ю. Бойка – 8% (10,4%) 
o О. Ляшка – 4,5% (5,8%) 
o О. Вілкула– 3,8% (4,9) 
o І.  Смешко – 1,6% (2,1%) 
o Р. Кошулинського – 1,4% (1,8%).  

 

 Лідерами електоральних уподобань за сумою двох виборів (відповіді на запитання 
«За кого Ві проголосуєте в першому турі?» та  «За кого  Ви проголосуєте, якщо 
кандидата Ви підтримуєте, не буде в списку?») в березні були   Зеленський В. (28,8%), 
Ю. Тимошенко (19,6%), А. Гриценко (14,6%), П. Порошенко (13,8%) та Ю. Бойко 
(13,1%).  
 

 Респондентам  пропонувалося 10 різних ситуацій другого туру: 
o В парі Ю. Бойко – А. Гриценко перемагає А. Гриценко (18,6%/31,3%) 
o В парі Ю. Бойко – В. Зеленський перемагає  В. Зеленський (16,6%/38,8%) 
o В парі Ю. Бойко – П. Порошенко перемагає Ю. Бойко  (24,6%/22,3%) 
o В парі Ю. Бойко – Ю. Тимошенко  перемагає  Ю. Тимошенко   (20,7%/27,1%) 
o В парі А. Гриценко – В. Зеленський перемагає  В. Зеленський (25%/36,1%) 
o В парі А. Гриценко – П. Порошенко перемагає  А. Гриценко (33%/16,4%) 
o В парі А. Гриценко – Ю. Тимошенко перемагає  А. Гриценко (27,7%/22,9%) 
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o В парі В. Зеленський – П. Порошенко перемагає  В. Зеленський (41,1%/18,2%) 
o В парі В. Зеленський – Ю. Тимошенко  перемагає  В. Зеленський (36,9%/21,4%) 
o В парі П. Порошенко – Ю. Тимошенко перемагає  Ю. Тимошенко  (18,2%/28,5%) 

 

 Висока вірогідність потрапити у парламент у шести-семі  політичних сил. Лідером 
поточного рейтингу э партія «Слуга народу», яку готові підтримати 18,6% серед всіх 
та 26,4% опитаних, які вже визначилися з вибором і мають намір голосувати.  
Підтримка партії «Батьківщина» становить 12,8% (18,2%), БПП Солідарність – 8,9% 
(12,7%), Опозиційної платформи «За життя» –  8,9% (12,7), Громадянської позиції – 
7,8% (11,0%), Радикальної партії – 4,5% (6,4%)   та «Опозиційний блок» 3,0% (4,2%).     
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