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Звіт за результатами всеукраїнського соціологічного дослідження


«Соціально-політичні настрої 
українців, Жовтень»

Проведено компанією: «Нью Імідж Маркетинг Груп» на замовлення: Українського інституту майбутнього 
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Інформація про дослідження
• Мета: Оцінка соціально-політичних настроїв населення України


• Географія: Україна (національний проект)


• Обсяг вибірки: 2400 респондентів 


• Терміни проведення: 23.10 - 02.11.2021


• Методологія: Опитування face-to-face по структурованій інтерактивній анкеті на планшеті з 
використанням власного програмного забезпечення для проведення опитувань «LEMUR».


• Дизайн вибірки: Генеральна сукупність опитування становить 30 842 531 жителів України (крім 
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, АР Крим) віком від 18 років і старше. 
Обсяг вибіркової сукупності становить 2400 респондентів. Вибірка є пропорційно стратифікованою за 
ознаками «області України та м. Київ» і «тип населених пунктів — міські/сільські». За типом побудови 
вибірка є триступеневою, комбінованою — ймовірнісною на щаблі відбору населених пунктів та 
початкових адрес для маршрутів опитування, із квотним скринінгом на щаблі відбору респондентів. У 
цілому, вибірка репрезентує доросле населення України (віком 18 років і старше*). Статистична похибка з 
ймовірністю 0.95 не перевищує 2,05%**.


*Дані Банку даних Державної служби статистики України за 2020 рік: 
database.ukrcensus.gov.ua/MULT/Dialog/statfile.asp? 

**Теоретична похибка без урахування вибіркового дизайн-ефекту 
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Про додаток Lemur:



Lemur CAWI онлайн – всеукраїнський сервіс онлайн 

опитувань для тих, хто не байдужий до 

навколишнього світу. 



Це майданчик, на якому кожен може висловити 

свою думку.



Lemur CAPI онлайн/офлайн – додаток, який 

можна встановлювати на планшети та смартфони 

для проведення опитувань методом face-to-face.



Lemur CATI – додаток, який встановлюється на 

комп'ютери/ноутбуки для проведення телефонних 

інтерв’ю.

Переваги додатку Lemur:



• легкість та доступність використання;

• постійне поповнення власних баз користувачів з верифікацією 
їхніх даних (обсяг бази даних онлайн платформи Lemur: понад 35 
тисяч верифікованих контактів);

• робота додатку в офлайн режимі;

• аудіо-запис інтерв’ю;

• GPS мітки;

• використання функцій для перевірки логіки отриманих даних;

• можливість демонстрації відео-файлів та зображень;

• інтерактивність;

• можливість встановлення квот та скринінгу;

• швидкий експорт даних для аналітики;

• безпека даних.
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СОЦІАЛЬНІ НАСТРОЇ
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Оцінка напрямку розвитку подій
В якому напрямку розвиваються події в Україні/Вашій області/

населеному пункті?, %    N=2400

Усталеними є і вікові особливості оцінки подій в 
країні: зі збільшенням віку респонденти більш 
песимістично висловлюються про рух подій в 
країні і навпаки.

23% 61%

Молодь 18-24

12% 74%

Старше покоління 55+

Як і у попередніх опитуваннях, в усіх макрорегіонах одностайно притримуються думки, 
що рух в Україні відбувається у неправильному напрямку. порівняно менше негативно 

налаштовані у Центрі (62%) і, навпаки, найгірше оцінюють ситуацію – на Донбасі (89%).

14 74 12

20 63 17

16 70 14

23 58 19

30 51 19

23 58 19

34 51 15

42 46 12

34 52 14

Україна

Лютий

Вересень

Жовтень

Область Населений пункт

У правильному Важко оцінитиУ неправильному

Сім хвиль дослідження, перша з яких була проведена у лютому 
2021 року, зафіксували деякі зміни у настроях громадян щодо 
оцінки напрямку розвитку подій в Україні: частка негативних 
оцінок з початку року поступово знижувалася з 74% до 63% у 
вересні. І навпаки, кількість позитивних оцінок руху трохи 
збільшилася з 14% до 19-20%, стабілізувавшись на цій позначці 
з літа. Нинішня хвиля вперше за останні пів року показала 
повернення настроїв громадян до ще більш критичних. Чи 
це тенденція, покаже дослідження у листопаді.

58% респондентів вважають, що події неправильно 
розвиваються і в області, в якій вони живуть. Подібно до 
оцінок руху всієї країни, негативні оцінки превалюють над 
позитивними (23%). З початку року також фіксувалося 
поступове зростання позитивних оцінок (з 23%) та зменшення 
негативних (з 58%). Нинішня хвиля демонструє, що настрої 
громадян щодо ситуації в області повернулася до лютневих 
показників – вперше за весь рік.

Співвідношення оцінок щодо напрямку розвитку подій у 
їхньому населеному пункті складає 52% негативних та 34% 
позитивних і повернулися до показників лютого. Тоді як ще 
у вересні кількість негативних 46% та позитивних оцінок (42%) 
майже зрівнялися.


Сім хвиль дослідження дозволяють говорити про усталену 

тенденцію, коли громадяни дещо краще висловлюватися 
про ситуацію у місцевості, де вони живуть безпосередньо, 
у порівнянні з усією країною.

Більшість громадян (70%) характеризують напрям розвитку 
подій в Україні як неправильний. Правильним, своєю 
чергою, його вважають 16% опитаних, а 14% не визначилися.

Порівняно з вересневим опитування сталося погіршення 
оцінок ситуації – з 63% до 70%, які вважають рух 
неправильним і зменшенням тих, хто протилежної думки: з 
20% до 16%.01
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Найбільш актуальні проблеми 

в Україні (1) 

01
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04

Основною проблемою в Україні, порівняно з 
іншими, громадяни називають низькі зарплати, 
пенсії (38%). Ця тенденції не змінюється вже кілька 
місяців. 

На другому місці одразу чотири проблеми: війна на 
Донбасі (32%),корупція (32%) та високі комунальні 
тарифи (31%). За відсутністю значних загострень на 
лінії зіткнення та за відсутності квитанцій за опалення 
на момент опитування, проблеми війни та тарифів 
знаходяться на умовному другому місці. Втім, за будь-
яких обставинвони є одними з основних, які 
непокоять громадян.

До умовного другого місця у жовтні додалася 
проблема пандемії коронавірусу (30%), яку ще за 
місяць до цього серед основних проблем згадували 
значно рідше (19%). 

Розподіл відповідей щодо інших проблем 
залишається майже ідентичним до результатів 
початку року та наступних місяців.


Війна/військовий

конфлікт на Донбасі

28%
34% 32%

Низький рівень зарплат,

пенсій, тощо

36%
41% 38%

Корупція

35% 33% 32%

Високі комунальні 
тарифи, введення тарифу 

за транспортування

39%

33% 31%

23% 20% 20%

Безробіття, відсутність

робочих місць

Пандемія коронавірусу

Covid-19

16% 19%

30%

20% 19% 20%Низька якість та висока

вартість медичних 
послуг, дорогі ліки

18% 15% 18%

Непрофесійність діючої

влади

11% 11% 9%

Стан доріг

Які проблеми найбільш актуальні в країні сьогодні – оберіть 3найбільш 
актуальні проблеми?, % N=2400

Лютий Вересень Жовтень

21%
28% 26%

Зростання цін на основні

види товарів



Найбільш актуальні 
проблеми в Україні (2) 

01
Подібно до минулих досліджень, між різними 
соціально-демографічними групами немає різких 
розбіжностей у визначенні найбільш актуальних 
проблем України.

Падіння виробництва

10% 10% 11 %

Високі податки 
8  % 8 % 8 %

Трудова міграція – 
масовий виїзд населення 

закордон
9 % 10 % 9%

Відсутність підтримки 
розвитку малого та 
середнього бізнесу

8 % 7 % 5 %

5 % 4 % 4 %Зростання рівня 
злочинності

6% 4% 4%Недоступність та висока 
вартість якісної освіти

6 % 4 % 4 %

Зовнішнє управляння – 
вплив з боку США, ЄС, 

інших країн

2 % 2 % 2 %

Інше

Які проблеми найбільш актуальні в країні сьогодні – оберіть 3найбільш 
актуальні проблеми?, % N=2400

Лютий Вересень Жовтень
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58% 42%

Жовтень

Чи відчуваєте Ви порушення Ваших громадянських прав та свобод 

у даний час, % N=2400

Так, відчуваю Ні, не відчуваю 

Оцінка протестних настроїв

01

02

Більшість громадян (58%) відчувають порушення 
їхніх прав та свобод, протилежної думки – 42%. 
Вперше за поточний рік кількість тих, хто відчуває 
порушення їхніх прав перевищує кількість тих, хто 
цього не відчуває.

За останній місяць їхня кількість фактично стала 
прямо протилежною з (відповідно 45% та 55%). Навіть 
у лютому, коли були зафіксовані найбільш 
критичні до ситуації в країні настрої, кількість 
громадян, які відчувають і не відчувають 
порушення їхніх прав було 50 на 50.

За результатами семи хвиль дослідження простежується чітка залежність 
у відповідяхвід віку респондентів: чим молодші опитані, тим вони 
менш схильні погоджуватися з тим, що їхні громадянські свободи 
порушуються – 53% серед молоді до 24 років не відчувають цього, 
тоді як серед старшого покоління 55 і більше років таких 47%. 

На Донбасі частка тих, хто відчуває порушення своїх прав і 
свобод є найвищою – 69%. Найменшою вона є на Заході – 
44%.  



01

02

В разі порушення їхніх прав громадяни обирають 
переважно мирні та ненасильницькі методи для 
захисту своїх прав та свобод. Це підтверджують 
результати всіх семи хвиль опитування. У першу 
чергу це збір підписів (26%), санкціоновані мітинги 
і акції (20%), електронні петиції (15%). Єдиним, 
серед найбільш популярних, заходом, який виходить 
за межі санкціонованих – є перекриття доріг (14%). 
Загалом же радикальні акції набирають не більше 
5-6% і суттєво відстають від поміркованих заходів.

Таким чином, ієрархія найбільш прийнятних 
методів відстоювання прав та свобод суттєво не 
змінюється з лютого. Кількість громадян, які взагалі 
не готові захищати свої права, становить 40% і суттєво 
не змінюється з лютого. 

У разі порушення Ваших громадянських прав та свобод, у яких акціях 

соціального протесту Ви особисто були би готові прийняти участь, %


N=2400

Збір підписів

32%

27% 26%

Несанкціоновані мітинги 
та акції

7 % 6 % 7 %

Санкціоновані мітинги

та акції

23%

19% 20%

Страйк на роботі (відмова 
працювати)

6 % 6 % 6 %

Підписання електронних 
петицій

19%

14% 15%

Бунт з використанням 
зброї 

5 % 6 % 6 %

Перекриття доріг 

17% 14% 14%

Інше
4 % 1 % 1 %

Протестна хода

12% 12% 11%

Захоплення будівель 
3 % 3 % 3 %

Флешмоб у соціальних 
мережах 

12% 12% 11%

Голодування
2 % 2 % 3 %

Пікетування 
8% 7% 9%

Не готовий приймати 
участь в жодних 


соціальних протестах 

32%

41% 40%

Бойкот влади (відмова 
виконувати рішення влади) 

7% 6% 8%

Лютий Вересень Жовтень

За соціально-демографічними особливостями готовності до протестних 
акцій, з лютого зафіксовано наступні: 


жінки частіше обирають такі мирні засоби, як збір підписів, тоді як 
чоловіки більш схильні до рішучих і навіть радикальних заходів, як-то 
бунт зі зброєю;


люди середнього віку – 35-54 років – частіше за молодь та старше 
покоління готові до різних форм захисту своїх прав та свобод і частка 
тих, хто взагалі не готовий захищати свої права, серед них є значно 
меншою за людей старшого віку;


серед регіонів порівняно частіше готові захищати свої права вже 
традиційно на Заході і менше на Донбасі.



ОЦІНКА ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА 
ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ/ДІЯЧІВ
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Рівень довіри до органів влади 
та державних інституцій

01

02

03

Всі інститути доволі помітно втратили довіру 
населення за жовтень. Багато хто з них, після 
деякого покращення показників довіри з початку 
року, фактично повернулися чи значно наблизи-
лися до рівня лютого.

Єдиним інститутом, якому за результатами семи 
хвильопитування (за лютого до листопада) до сих 
пір громадяни схильні довіряти, є армія – вона 
єдина має позитивний баланс довіри: кількість тих, 
хто їй довіряє на 29% перевищує частку тих, хто не 
довіряє ЗСУ. З лютого цей позитивний баланс 
довіри збільшився понад вдвічі – з +12 % до +29%.

Найнижчі показники довіри, як і зафіксовано у 
попередніх опитуваннях, мають Верховна рада 
(-75%) і Антикорупційний суд (-67%).

Збройні сили України

25% 28%

16%

25%

6 %

36%

26%

11%

22%

5 %

10%

24% 24%

37%

5 %

11%

22% 21%

38%

8 %

8%
15%

21%

52%

4 %

Українські ЗМІ
8  %

26% 25 %
36 %

5 %

Патрульна поліція
8 %

23% 23%

38%

8 %

Офіс Президента
7 % 14 % 23 %

53 %

3 %

Динаміка рівня довіри до інститутів, % N=2400

Лютий Жовтень

Повністю довіряють

Важко відповісти 

Скоріше довіряють Скоріше не довіряють

Зовсім не довіряють



Суди
3%

9%

20%

61%

7 % 4%
11%

18%

61%

6 %

2%
9%

22%

64%

3 %Верховна Рада

України

3  %
9%

23 %

63 %

2 %

4% 7%
15%

63%

11 %

Антикорупційний

суд

2 % 6 %

17 %

65 %

10 %

Лютий Жовтень

Політична партія

«Слуга Народу»

5%
12%

21%

58%

4 % 7% 11%
19%

59%

4 %

4%
11%

22%

57%

6 %Кабінет Міністрів

України, в цілому 

3 %
10 %

25 %

57 %

5 %

Лютий Жовтень

Повністю довіряють Важко відповісти Скоріше довіряють Скоріше не довіряють Зовсім не довіряють

Динаміка рівня довіри до інститутів, % N=2400

4% 8%
15%

61%

12 %

Антикорупційні

органи - НАБУ, САП

3 %
8%

19%

61%

9 %

10%
18% 18%

38%

16 %

РНБО намає даних
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Баланс довіри до інститутів, % N=2400

(різниця між часткою тих, хто «повністю» або «скоріше» довіряє та тих, хто


«скоріше» або «зовсім» не довіряє)

-74 % -76 % -67 %

-74 % -68 % -75 %

-27 % -18 % -27 %

32 % 29%12 %

-30 % -20% -26%

-55 % -39 % -50%

-62 % -48 % -60%

-28 %

-69 % -55 % -64%

-69 % -60 % -64%

-69 % -60 % -64%

Збройні сили України

Українські ЗМІ

Патрульна поліція

Офіс Президента

Політична партія

«Слуга Народу»

Рада національної безпеки

і оборони

Кабінет Міністрів України, 
в цілому 

Суди

Верховна Рада України

Антикорупційні

органи - НАБУ, САП

Антикорупційний суд

Лютий Вересень Жовтень

Баланс довіри до інститутів



Рівень довіри до політикив та 
діячів

01

02

03

04

05

Жоден з політиків або діячів не має позитивного 
балансу довіри. Цятенденція повторюється кожного 
місяця з часу першого дослідження в

лютому. 

Разом із тим, у жовтні дещо змінилася ієрархія 
лідерів балансу довіри: вперше порівняно кращий 
баланс серед усіх політиків має Дмитро Разумков: 
-19%, що удвічі краще за баланс довіри до 
Володимира Зеленського, який усі попередні 
місяці утримував перше місце за різницею довіри-
недовіри громадян. За жовтень його показник 
майже повернувся до лютневої позначки. 

Чинного президента за балансом довіри 
випереджає також Ігор Смешко з -30%. 

Таким чином, Володимир Зеленський ділить 
умовне третє місце за балансом довіри з Євгеном 
Мураєвим: у обох -35%.

Найгірші показники довіри, як і на початку літа, 
демонструютьПетро Порошенко (-60%) та Віктор 
Медведчук (-58%).

Президент України

В. Зеленський

12%
17% 20%

48%

3 %

14% 17% 17%

49%

3 %

5%намає даних
8%

15%

42%

30 %

11% 13% 14%

49%

13 %

14% 17% 16%

34%

19 %

Єкс-голова Верховної

Ради Д. Разумков

8  %
17% 20 %

41%

14 %

Секретар РНБО

О. Данілов

Ю. Бойко 

10 % 13 % 16 %

50 %

11 %

Динаміка рівня довіри до політиків та діячів, % N=2400

Лютий Жовтень

Повністю довіряють

Важко відповісти 

Скоріше довіряють Скоріше не довіряють

Зовсім не довіряють



Голова Офісу

Президента А. Єрмак

2%
8%

17%

53%

20 %

4% 7%
14%

52%

23 %

3% 7%

16%

38% 36 %

Міністр МВС

Д. Монастирський

Лютий Жовтень

Повністю довіряють Важко відповісти Скоріше довіряють Скоріше не довіряють Зовсім не довіряють

Динаміка рівня довіри до політиків та діячів, % N=2400

намає даних

Міністр МОЗ

В.Ляшко

7%
15% 18%

50%

10 %

намає даних

9% 10% 11%

43%

27 %

Є.Мураєв намає даних

8% 12% 14%

36%

30 %

І.Смешко намає даних

11%
17% 18%

44%

10 %

В. Гройсман намає даних

4% 5%

14%

48%

30 %

Голова Верховної

Ради Р. Стефанчук

намає даних

5% 5%
10%

50%

30 %

А. Шарій
4 % 6%

13%

51%

26 %

Лютий Жовтень



Лютий Жовтень

Повністю довіряють

Важко відповісти 

Скоріше довіряють Скоріше не довіряють

Зовсім не довіряють

Динаміка рівня довіри до політиків та діячів, % N=2400

8% 7%
12%

61%

12 %

В. Медведчук
8 % 10 % 14 %

58 %

10 %

Прем’єр-Міністр

України Д. Шмигаль

3%
10%

21%

54%

12 %

4%
10%

20%

50%

16 %

8%
13% 14%

61%

4 %

Ю. Тимошенко
6  % 10%

20 %

60 %

4 %

8% 10% 14%

64%

4 %

П. Порошенко
7 % 10% 14%

65%

4 %

Баланс довіри до політиків та діячів, % N=2400

(різниця між часткою тих, хто «повністю» або «скоріше» довіряє та тих, хто


«скоріше» або «зовсім» не довіряє)

-36 % -22 % -19%Голова Верховної Ради Д. Разумков 

-39 % -19% -35%Президент України В. Зеленський

-43 % -38 % -39%Ю. Бойко

Секретар РНБО Олексій Данілов -33 % -44%

І.Смешко -23 % -30%

Міністр внутрішніх справ Д.

Монастирський -34 % -44%

В. Гройсман -29 % -44%

Міністр МОЗ В.Ляшко -42 % -46%

-54 % -47 % -50%А. Шарій

Лютий Вересень Жовтень
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Баланс довіри до політиків та діячів, % N=2400

(різниця між часткою тих, хто «повністю» або «скоріше» довіряє та тих, хто


«скоріше» або «зовсім» не довіряє)

-60 % -47 % -55 %Голова Офісу Президента А. Єрмак 

-54 % -57 % -58 %В. Медведчук

-64 % -54 % -54 %Ю. Тимошенко

-62 % -47 % -55 %
Прем’єр-Міністр України


Д. Шмигаль 

-53 %
Голова Верховної Ради 


Р. Стефанчук

-62 % -56 % -60 %П. Порошенко

Лютий Вересень Жовтень

Молодші респонденти, традиційно демонструють найвищий рівень 
довіри до В. Зеленського (45%) порівняно до інших вікових груп. 
Особливо контрастують ці настроїз відповідями старшого покоління, 
серед якого довіряють президенту лише 27%. 

Донбас залишається для президента найгіршим 
макрорегіоном за довірою – лише 12%йому довіряють і 88% 
тамтешніх жителів не довіряють. 

Баланс довіри до політиків 
та діячів
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Оцінка необхідності 
позачергових виборів

01

02

За проведення дострокових виборів до Верховної 
Ради виступаєблизько половини респондентів 
(48%) і ще 43% проти цього. Ці цифри порушують 
тенденцію останніх опитувань, коли кількість 
прихильників дострокових виборів з лютого поступо-
во падала, а кількість противників, навпаки, зростала і 
з літа настрої зафіксувалисяна майже рівному розді-
ленні прихильників та противників дострокових 
парламентських виборів.

Близько половини громадян (49%) виступають 
проти проведення дострокових президентських 
виборів і 43% підтримують такий крок.

У порівнянні з вереснем пропорції підтримки 
дострокових президентських виборів помітно зміни- 
лися – кількість їхніх прихильників зросла на сім 
пунктів і відповідно зменшилася кількість против-
ників такого кроку. Як і щодо дострокових парламент

ських виборів, свіжі дані значно відрізняються від 
усталених з початку літа настроїв.

Позачергові вибори до Верховної Ради Позачергові вибори Президента

Чи потрібно у 2021 році провести позачергові вибори до Верховної 

Ради та позачергові вибори Президента України?, % N=2400


Один варіант відповіді

54%

37%

9%

Лютий

46%

46%

8%

Лютий

45%

44%

11%

Вересень

36%

57%

7%

Вересень

48%

43%

9%

Жовтень

43%

49%

8%

Жовтень

Так Ні Важко відповісти

За сім опитувань, проведених з лютого, зафіксувалася тенденція: з усіх 
регіонів, саме на Донбасі настрої щодо дострокових президентських 
виборів найбільш прихильними до них: нині частка їх прихильників 
становить 66% до 32% противників цього кроку. Це корелює з тим, що 
жителі Донбасу стабільно демонструють меншу довіру президенту 
Зеленському.




32%

16% 14%

12%

26 % 30%

15% 14% 11%

30 %
36%

14% 12% 12%

26 %

Квітень Вересень Жовтень
66%

15%

5% 11%
3 %

67%

14%

4%
12%

3 %

68%

12%

4%

13%

3 %

Квітень Вересень Жовтень

Однозначно Так Важко відповісти Скоріше Так Скоріше Ні Однозначно Ні

Відставка уряду Д. Шмигаля Президентські рейтинги

01 01

Половина (50%) громадян виступає за відставку всього уряду 
Дениса Шмигаля, а чверть (24%) не підтримують цю ідею. 

За підсумками останніх місяців можна констатувати: щодо відставки 
Кабміну Шмигаля настрої є незмінними – респонденти вдвічі 
частішепідтримують такий крок, аніж навпаки.

Абсолютна більшість громадян (80%) заявили про свої наміри 
голосувати на  президентських виборах. Не хочуть брати у них 
участь лише 17% респондентів і три відсотки не визначилися. 
Настрої громадян щодо готовності піти на виборчі дільниці є 
ідентичними до результатів попередніх досліджень і є фактично 
незмінними.

Чи підтримуєте Ви відставку уряду Дениса Шмигаля? , % N=2400 

Один варіант відповіді 

Чи маєте Ви намір голосувати на президентських виборах? , % N=2400 

Один варіант відповіді 



намає даних

08

Якби вибори Президента відбулися найближчої неділі, то за кого з цих 
кандидатів Ви б проголосували?, % N=2400 

Серед усіх Хто визначився і піде на вибори 

Перший тур

01

02

03

04

Володимир Зеленський незмінно займає першу 
сходинку електоральних преференцій громадян: за 
нього готові проголосувати 18% серед усього 
населення або 25% серед тих, хто визначився і піде на 
вибори. Порівняно з вереснем, підтримка Зеленсь-
кого помітно зменшилася – на сім пунктів. 

Нові результати порушують тенденцію останніх 
місяців щодо стабілізації рейтингу чинного 
президента на рівні 30-32% серед тих, хто піде 
голосувати та визначився за кого буде це робити. У 
жовтні, вперше за рік, показник В.Зеленського 
повернувся до лютневої позначки і є найнижчим.

Водночас рейтинги його найближчих конкурентів – П. 
Порошенко,Ю. Бойко та Ю.Тимошенко – є вдвічі 
меншими навіть за такий результат лідера 
підтримки: вони мають відповідно 10%, 9% та 8% 
серед усього населення.. 

До вже усталених кандидатів, які долають 5-
відсотковий бар’єр у разі президентських виборів, 
Ігоря Смешко (8% серед тих, хто визначився і піде на 
вибори), В.Гройсмана та Є.Мураєва (по 7%), вперше 
доєднався екс-спікер ВР – Д.Разумков (6% серед тих, 
хто визначився і піде не вибори).

В. Зеленський 18 % 25% 18 % 25%24 % 32%

П. Порошенко 11 % 16% 10 % 13%9 % 12%

Ю. Бойко 10 % 13% 9 % 13%9 % 12%

Ю. Тимошенко 8 % 10% 8 % 11%8 % 11%

І. Смешко 5 7 6 8 5 8

В. Медведчук 4 6 2 2

В. Гройсман 3 4 5 75 7

5 7 5 7

5 6

Є. Мураєв

Інший 4 5

2 3

3 43 4

Д. Разумков 3 4

2 3

2 3В. Кличко 1 1 1 2

ВересеньЛютий Жовтень



Молодь до 24 років вже традиційно найбільше підтримує 
В.Зеленського – 29%. Зі збільшенням віку респондентів їхня 
готовність голосувати за нього зменшується і серед людей 
старшого віку становить лише 12%. 

У Центрі президент утримує перше місце з 19% проти 9% 
Ю.Тимошенко, 8% П. Порошенко та 8% В.Гройсмана, а також 
на Півдні ще випереджає незначно Ю.Бойко з 17% проти 16%.

Володимир Зеленський втрачає електоральне лідерство на 
Заході з 17% проти 18% у П. Порошенко, а на Сході має 
однакову підтримку по 17% з Ю. Бойко. 

Донбас традиційно залишається відверто проблемним 
регіоном для В.Зеленського – там він беззаперечно програє 
Ю.Бойко – 6% до 23% та Є.Мураєву, у якого 14% підтримки.

Порівняно невелика підтримка у Донецькій та Луганській 
областях корелює з низькою довірою там до діючого голови 
держави та більшою часткою тих, хто виступає за 
позачергові президентські вибори.

4

2

12

5

19

10

6

10

8

10

8

1

2

15

6

10

21

3

8

6

4

6

9

5

8

8

2

9

3

6

В. Зеленський Ю. Тимошенко

В. Зеленський

П. Порошенко 

Ю. Бойко

Ю. Тимошенко

І. Смешко 

В.  Гройсман

Ю. БойкоП. Порошенко В.  ГройсманІ. Смешко 

Перетікання голосів між кандидатами 

у Президенти

01

Перетоки голосів між основними претендентами на президентське крісло –

як би голосували виборці, якби їхній основний кандидат не балотувався –

показують, що частіше голоси від основних кандидатів переходили б до Юлії 

Тимошенко. Водночас електорати В.Зеленського, Ю.Бойко та П.Порошенко 

майже не перетинаються і перетікання голосів є мінімальним.
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Якби В.Зеленський зустрівся у другому турі з П.Порошенко, % 

Якби В.Зеленський зустрівся у другому турі з Ю.Бойко, %

Якби В.Зеленський зустрівся у другому турі з Ю.Тимошенко, %

Серед усіхN=2400

Серед усіхN=2400

Серед усіхN=2400

Хто визначився і піде на вибори N=1348

Хто визначився і піде на вибори N=1453

Хто визначився і піде на вибори N=1427

Другий тур

01

02

За умови проведення другого туру, Володимир 
Зеленськийбеззаперечно виграє у всіх свої 
найближчих переслідувачів майже зідентичними 
показниками: 36% до 23% проти П. Порошенко (60% до
40% серед тих, хто піде та визначився), 36% до 24% проти 
Ю. Бойко(відповідно 60% до 40%) та 35% до 25% проти Ю. 
Тимошенко(відповідно 58% до 42%).

Порівняно з попередніми місяцями, хоч В.Зеленський 
і виграє вумовному другому турі у всіх опонентів, в 
середньому розрив міжними скоротився на шість 
пунктів. 

В. Зеленський 34 % 60%

В. Зеленський 34 % 60%

В. Зеленський 35 % 58 %

П. Порошенко 23 % 40%

Ю.Бойко 24 % 40%

Ю.Тимошенко 25 % 42%

Не пішов би на вибори 35 %

Не пішов би на вибори 30 %

Не пішов би на вибори 32 %

Важко відповісти 8 %

Важко відповісти 10 %

Важко відповісти 8 %



Як і на початку літа, між найближчими конкурентами В. 
Зеленського,боротьба у другому турі була б досить цікавою, 
оскільки жоден з них немає суттєвої переваги над іншими. Ю. 
Бойко отримав би 30% проти 26% П.Порошенко, а з Ю. Тимошенко 
набрав би по 27%.

Свою чергою, П.Порошенко поступився б Ю.Тимошенко усього лише 
двомавідсотками – 25% до 27%. 

Другий тур

Якби П.Порошенко зустрівся у другому турі з Ю.Бойко, % 

Якби П.Порошенко зустрівся у другому турі з Ю.Тимошенко, %

Якби Ю.Бойко зустрівся у другому турі з Ю.Тимошенко, %

Серед усіхN=2400

Серед усіхN=2400

Серед усіхN=2400

Хто визначився і піде на вибори N=1359

Хто визначився і піде на вибори N=1229

Хто визначився і піде на вибори N=1304

Ю.Бойко 30 % 54%

Ю.Тимошенко 27 % 52 %

Ю.Тимошенко 27 % 50%

27 % 50%

П. Порошенко 26 % 46%

П. Порошенко 25 % 48 %

Ю.Бойко

Не пішов би на вибори 34 %

Не пішов би на вибори 39 %

Не пішов би на вибори 36 %

Важко відповісти 10 %

Важко відповісти 9 %

Важко відповісти 10 %



Антирейтинг кандидатів 

у Президенти

01

02

03

Найвищий антирейтинг за результатами семи 
хвиль дослідження залишається у П. Порошенко –
кожен п’ятий (21%) не голосував би за нього на 
президентських виборах.  Це корелює з 
зафіксованим впродовж цих же опитувань найгір-
шим балансом довіри до П. Порошенко серед 
політиків. 

Другу сходинку займає Володимир Зеленський, у 
якого 19%. За останній місяць його антирейтинг 
збільшився на п’ять пунктів.

На умовному третьому місці – Юрій Бойко з 11%. 

Порошенко Петро 

25% 23% 21%

Медведчук Віктор 

10% 11% 9%

Зеленський Володимир

18%
14%

19%

Бойко Юрій
9% 9% 11%

Тимошенко Юлія
7% 8% 8%

Кличко Віталій
6% 5% 5%

3% 3% 3%

Шарій Анатолій 

1% 2% 2%

Гройсман Володимир

0,3% 0,3% 0,4%

Смешко Ігор

5% 3%

Ляшко Олег

0,2% 0,3% 0,2%

Разумков Дмитро

2% 2% 2%

Інший

20%

15% 14%

Важко відповісти

За якого кандидата у Президенти, Ви б НЕ проголосували за жодних 

умов?, % N=2400

Лютий Вересень Жовтень

0,5% 0,6%

Гриценко Анатолій -

2% 1%

Мураєв Євген -

-



Рейтинг партій до Верховної 
Ради

01

Більшість громадян (71%) заявляють про своє 
бажання голосувати на парламентських виборах. 
Ще 24% не мають такого наміру. Порівняно з 
настроями респондентів щодо участі у 
президентських виборах, частка бажаючих голосувати 
за народних депутатів є трохи нижчою (71% до 81% 
бажаючих та 24% до 16% тих, хто не буде голосувати).

Чи маєте Ви намір голосувати на парламентських виборах? , % N=2400

Один варіант відповіді

55%

17%

7%

16%

5 %

54%

16%

7%

18%

5 %

56%

15%

7%

17%

5 %

Квітень Вересень Жовтень

Однозначно Так

Важко відповісти 

Скоріше Так Скоріше Так

Однозначно Ні
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Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за яку 

партію Ви б проголосували?, % N=2400

Серед усіх Хто визначився і піде на вибори 

Рейтинг партій до Верховної 
Ради

01

02

03

«Слуга народу» формально утримує перше 
місце у партійномурейтингу – за неї 
проголосували б 18% серед тих, хто 
визначився і піде на вибори. 

Разом з тим, Порівняно з вереснем 
провладна політична сила втратила п’ять 
пунктів підтримки серед активного 
електорату. 

Це дозволило ВО «Батьківщині», «Опозиці-
йній платформі - За життя» та «Європейській 
солідарності», які несуттєво або майже не 
збільшили показники свої підтримки 
впродовж жовтня, впритул наблизитися до 
лідера партійних рейтингів і тепер їх 
відділяє лише три відсотки різниці.

З усіх інших партій п’ятивідсотковий бар’єр в 
абсолютних показниках досі долає лише 
«Сила і Честь». 

Слуга народу

(Корнієнко О.)

13 % 18 % 13 % 18 %17 % 23%

Опозиційна платформа

За життя  (Бойко Ю., 


Медведчук В., Рабінович В.)
16 % 22% 11 % 16 %12 % 16 %

Європейська солідарність

(Порошенко П.)

12 % 16 % 11 % 15 % 11 % 15 %

Батьківщина

(Тимошенко Ю.) 

9 % 12% 12 % 16 %10 % 14 %

Сила і Честь 
(Смешко І.)

5 % 6 % 5 % 7 % 5 % 7 %

Партія «Наші»

(Мураєв Є.)

4 % 6 %

Партія А. Шарія 
(Шарій А.)

3% 4% 2%3%2%3%

3% 4% 3% 4%3% 4%

3% 4%

Українська стратегія 
Гройсмана  

(Гройсман В.) 

2%3% 2%3%Партія Притули

(Притула С.)

намає даних

ВересеньЛютий Жовтень

намає даних
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Рейтинг партій до Верховної 
Ради

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчої неділі, за яку 

партію Ви б проголосували?, % N=2400

Серед усіх Хто визначився і піде на вибори 

Радикальна партія

О. Ляшка (Ляшко О.)

2 % 2 %

2 % 2 %

1 % 2 %2 % 2 %

2 % 3 %2 % 3 %

1 % 2 %

1 % 2 % 1 % 2 %

Голос

(Рудик К.)

1 % 2 %

1 % 2 %

2 % 2 %1 % 1%

1 % 1%

1 % 1%

0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,4%0,3 % 0,3 %

0,3 % 0,3 %

0,4 % 0,5 %

0,7 % 1%1 % 2 %

2 % 2 %1 % 2 %

Свобода

(Тягнибок О.)

УДАР

(Кличко В.)

За майбутнє 
(Палиця І.) 

Перемога Пальчевського 
(Пальчевський А.)

Пропозиція (партія мерів) 
(Філатов Б., Сенкевич О., Каспрук 

О., Райкович А., Сухомлин С., 
Дяченко А.)

Інший

ТравеньЛютий Червень

Схильність молоді голосувати за В.Зеленського позначається і на 
найбільшій підтримцісеред респондентів віком 18-24 роки його партії: 
серед них «Слугу народу» своїм виборомназивають 23% і навпаки, 
серед виборців 55 років і старше підтримка провладної партіїу два 
рази менша –10%. Натомість старше покоління частіше обирає 
«Опозиційнуплатформу за життя» - 16%, що корелює з більшою 
прихильністю цієї категорії доодного з лідерів партії - Ю.Бойко.

За регіонами партія «Слуга народу» лише трохи випереджає 
«Батьківщину» в Центрікраїни - 13% до 12%, натомість на 
Заході вдвічі поступається «Європейськійсолідарності» 10% 
до 21% . 

На Сході та Півдні провладна політсила поступається 
«Опозиційній платформі зажиття» - відповідно 14% проти 25% 
та 15% до 21%. 

Найгірші позиції у «Слуги народу» на Донбасі, де вона 
поступається «Опозиційнійплатформі за життя» в шість разі: 
6% до 35%.
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10%16% 8%11% 34% 21%

Так, однозначно проголосував би
Все залежить від його політичної

та зовнішньополітичноїпрограми

Все залежить від його економічної 
програми

Все залежить від того, хто буде

в його команді 

Ні, в жодному разі не 
проголосував 

Важко сказати
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Підтримка можливої політичної 
сили Д.Разумкова

Безумовно її підтримали б удвічі менше опитаних 
(16%), а третинадивилася б на команду та 
програму партії. Кожен п’ятий респондент не
зміг визначитися щодо того, як би він діяв.

Третина громадян (34%) заявляють, що в 
жодному разі не проголосувалиб, якби Д. 
Разумков оголосив про створення політичної 
сили. 01

02

Якби екс-спікер ВР Дмитро Разумков оголосив про створення політичної

сили, то чи проголосували б Ви за неї на парламентських виборах? , %


N=2400

Серед вікових груп найбільше скептиків поміж середнього 
покоління щодо новоїполітичної сили, натомість старше 
покоління двічі частіше за молодших респондентівготові 
безумовно підтримати екс спікера – 24% до 10%.

За регіональним критерієм, трохи менше скептиків щодо 
такого політичного проекту наСході. 
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46%

13%

12%

6%

5%

2%

4%

12%

Я йому не довіряю 

Він пов’язаний зі «Слугою 
народу» 

Він пов’язаний з олігархами 

Він зрадив команду президента 
та «Слуг народу» 

Він надто молодий 

та недосвідчений 

Він не харизматичний лідер 

Він не харизматичний лідер 

Важко сказати

01

02

Основною причиною не голосувати противники 
такої політичноїсили заявляють відсутність 
довіри до Дмитра Разумкова.

Всі інші причини не голосувати за нього 
набирають серед скептиків

набагато менше голосів.

Підтримка можливої 
політичної сили 
Д.Разумкова

Якби в жодному разі не проголосували б, то насамперед чому?, % N=808



Перетікання голосів між партіями
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Слуга народу Батьківщина

Слуга народу 
(Корнієнко О.)

Опозиційна платфо- 
рма За життя (Бойко 
Ю., Медведчук В.,  
Рабінович В.)

Європейська 
солідарність 
(Порошенко П.)

Батьківщина 
(Тимошенко Ю.)

Сила і Честь 
(Смешко І.)

Європейська 
солідарність

Опозиційна 
платформа За життя Сила і Честь

Перетікання голосів між партіями – як би голосували виборці, якби 
їхняосновна партія не брала участь в перегонах – показує дуже схожі 
результатидо перетікання голосів між кандидатами на 
президентську посаду, чим щераз підтверджує тезу про домінування 
в Україні не ідеологічних, а«вождистських» партій, чиї рейтинги 
прив’язані до особистих рейтингів їхніхлідерів. Серед усіх найбільш 
рейтингових партій, порівняно частіше голосиперетікають до ВО 
«Батьківщина». Натомість електорати «Слуги народу»,ОПЗЖ та 
«Європейської солідарності» майже не перетинаються між собою.



Антирейтинг політичніх 
партій

01

02

Лідерами у антирейтингу партій є «Європейська 
солідарність» та«Опозиційна платформа За 
життя». У обох по – 19%.

Перші місця тісно пов'язані з описаним вище 
найбільшим антирейтингамилідерів цих політичних 
сили.

На другому місці, із невеликим відривом «Слуга 
народу» -16%. 

Опозиційна платформа

За життя  (Бойко Ю., 


Медведчук В., Рабінович В.)

18% 17%
19%

Європейська солідарність

(Порошенко П.)

22% 20% %

Слуга народу

(Корнієнко О.)

16% 14% 16%

Батьківщина

(Тимошенко Ю.)

8% 8% 10%

УДАР

(Кличко В.)

3% 3% 3%

Партія А. Шарія

(Шарій А.)

3% 3% 3%

Радикальна партія

О. Ляшка (Ляшко О.)

2% 4% 2%

Свобода

(Тягнибок О.)

1% 1% 2%

1% 1% 2%Голос

(Рудик К.)

0,8% 0,7% 0,4 %За майбутнє

(Палиця І.) 

0,5% 1% 1%
Українська стратегія 

Гройсмана (Гройсман В.) 

1% 1%

1% 1%

Перемога Пальчевського 
(Пальчевський А.)

0,4% 0,3% 0,2%

Партія «Наші»

(Мураєв Є.)

Партія Притули

(Притула С.)

-

-

0,3% 0,3% 0,4%
Пропозиція (партія мерів) 

(Філатов Б., Сенкевич О., Каспрук 
О., Райкович А., Сухомлин С., 

Дяченко А.)

0,3% 0,3% 0,3%

Сила і Честь (Смешко І.)

1% 1% 1%

Інший

23% 23%

16%

Важко відповісти

За яку політичну силу, Ви би НЕ проголосували за жодних умов?, %

N=2400

Лютий Вересень Жовтень



Дякуємо за увагу 

та бажаємо міцного здоров’я 
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