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5-7 березня 2020 року Соціологічний інформаційно-дослідницький центр «Пульс» 

провів масове вибіркове репрезентативне соціологічне опитування одеситів (18 років і 

старше). Опитування проводилося на вулицях Одеси в техніці віч-на-віч. Опитано 800 

респондентів. Метод формування та обсяг вибіркової сукупності забезпечили можливість 

достовірно судити за даними вибіркового опитування щодо соціальної, етнолінгвістичної 

та соціально-політичної ситуації в Одесі. Вибіркова сукупність за контрольованими 

характеристиками (статтю, віком, районом проживання) являє собою досить точну модель 

дорослого населення міста. 

Загалом у Одесі фактична похибка вибірки за контрольними квотними 

характеристиками не перевищує ±0,6%. 

За контрольними не квотними характеристиками фактична похибка вибірки 

вбирається у ±3,3% (див. Додаток Б, табл.Б.1-Б.4). 

 

  



3 
 

Зміст  

 

СОЦІАЛЬНА СИТУАЦІЯ ................................................................................................................. 4 

Динаміка доходів та рівень життя одеситів.................................................................... 4 

Впевненість у завтрашньому дні ........................................................................................ 4 

Задоволеність життям ........................................................................................................ 4 

Свята більшості та меншості ............................................................................................ 5 

ЕТНОЛІНГВІСТИЧНА СИТУАЦІЯ ................................................................................................... 5 

ЕЛЕКТОРАЛЬНА СИТУАЦІЯ .......................................................................................................... 6 

Рівень потенційної електоральної активності на виборах Президента України ........ 6 

Рейтинг відомих українських політиків як кандидатів на пост Президента України . 6 

Рівень довіри громадським інститутам ............................................................................ 7 

ДОДАТОК А: АНАЛІТИЧНІ ТАБЛИЦІ ............................................................................................ 8 

ДОДАТОК Б: РОЗРАХУНОК ФАКТИЧНОЇ ПОХИБКИ ВИБІРКИ ЗА КОНТРОЛЬНИМИ 

ЗМІННИМИ ................................................................................................................................ 17 

 

 

  



4 
 
 

СОЦІАЛЬНА СИТУАЦІЯ  
 

 Динаміка доходів та рівень життя одеситів 
Слід зазначити, що життя одеситів за самооцінкою за останній рік практично не 

змінилося. Як і на початку 2019 року, у березні 2020 року більше половини опитаних (56% 

у 2019 р. та 55% у 2020 р.) зазначили, що їхні доходи – заробітна плата та пенсія не можуть 

забезпечити їм гідне життя (див. Додаток А , Таблицю А.1). 

Мають місце статистично значущі відмінності у відповідях чоловіків та жінок (таблиця 

А.2). Баланс позитивних і негативних оцінок впливу доходів життя у чоловіків значно 

краще, ніж в жінок. 

Частка респондентів, що позитивно оцінюють вплив рівня доходів на їхнє власне 

життя знижується прямо пропорційно до віку (таблиця А.3). Чим старші респонденти, тим 

менше серед них задоволених рівнем життя.  

 

Впевненість у завтрашньому дні  
За даними опитування, переважна більшість одеситів, як і раніше, не відчувають 

впевненості в завтрашньому дні. Слід зазначити, проте, що протягом року кількість 

оптимістів дещо збільшилася (на 8 п.п. – див. Додаток А, таблиця А.4). 

Цей показник залежить від статі та віку наших співгромадян: 

• серед чоловіків дещо більше впевнених у завтрашньому дні, і помітно менше 

песимістів, ніж серед жінок (таблиця А.5)  

• та чим старші одесити, тим більше серед них песимістів і менше людей, впевнених 

у завтрашньому дні (таблиця А.6). 

 

Задоволеність життям 

Результати опитування також показують, що динаміка змін у масових настроях 

одеситів, що намітилася в останній рік, дуже тісно корелює з динамікою оцінок того, як 

вони сприймають своє життя: чим вище оцінки задоволеності життям, тим вища й питома 

вага тих, хто відчуває переважно позитивні емоції. Як показують результати опитувань, 

протягом аналізованого періоду спостерігалося деяке зниження числа одеситів, які 

більшою чи меншою мірою відчували незадоволеність своїм нинішнім життям, і, 

одночасно, дещо зросла питома вага тих, хто загалом задоволений своїм життям. В 

результаті цих процесів на початок поточного року склалася така ситуація: приблизно дві 

третини одеситів (62%) загалом задоволені своїм нинішнім життям, тоді як третина (33%) 

таке життя більшою чи меншою мірою не задовольняє (таблиця А.7 ). Цей показник 

практично не залежить від статі респондента (таблиця А.8). 

Співвідношення задоволеності/незадоволеності одеситів своє життя досить помітно 

варіювало у низці основних соціальних груп населення міста. Найбільш суттєво ці варіації 

пов'язані з віком. При цьому виявлялася наступна тенденція: Найбільше задоволених 



5 
 

своїм життям серед молоді (віком до 29 років) — 81%, а найменше в осіб передпенсійного 

та пенсійного віку — 53%. Ці відмінності відображені у таблиці А.9. 

 

Свята більшості та меншості 

Зусилля щодо впровадження у звички громадян України нових національних та 

скасування радянських свят, які робилися протягом багатьох років, увінчалися певним 

успіхом. Але лише в тій мірі, як вони корелювали з природним процесом зміни світогляду 

більшості наших співгромадян, породженим радикальними змінами у укладі життя. 

Але поки що цей успіх порівняно невеликий. За даними нашого опитування, з усіх 

свят, зазначених у списку, що пред'являвся респондентам, головні християнські свята – 

Різдво та Великдень та традиційні радянські Новий рік, 23 лютого, 8 березня та День 

Перемоги набагато популярніші за День незалежності, День захисника України та День 

примирення. 

При цьому в більшості випадків різниця в показниках популярності тих чи інших свят 

у різних вікових груп і між одеситами та одеситками незначна. 

Так, наприклад, 13 із 14 свят практично однаково популярні чи не популярні серед 

чоловіків та жінок. Винятком є, що природно, лише 23 лютого. Масштаби святкування 

цього свята серед одеситок значно менше, хоч і ненабагато - всього на 8 процентних 

пунктів, ніж серед одеситів (таблиця А.11). 

 Звичай святкувати 23 лютого та День Перемоги помітно ширше практикується серед 

людей передпенсійного та пенсійного віку, ніж серед молоді. 

Навпаки, відзначати дні народження та День незалежності України більшою мірою 

характерно для молодих, а не літніх одеситів (таблиця А.12). 

 

 

ЕТНОЛІНГВІСТИЧНА СИТУАЦІЯ 
 

Як показали дані наших досліджень 1989–2019 років. специфікою молоді є те, що її 

представники, у тих випадках, коли вони народилися у змішаних у національному 

відношенні сім'ях, що не рідкість в Одесі, вважають за краще ідентифікувати себе як 

українців, а не росіян. Мало того, юнаки та дівчата навіть із цілком однорідних в етнічному 

відношенні неукраїнських сімей схильні до тієї ж тенденції. Цей процес є одним із тих 

факторів, які призвели до того, що за даними нашого опитування нині в Одесі переважна 

більшість виборців (69±4%) – українці за національністю, а етнічні росіяни становлять (за 

даними опитування) приблизно одну п'яту частину одеського електорату (22±4% – див. 

Додаток А, табл. А.15)1. 

 

                                                           
1 Для порівняння: за даними Всесоюзного перепису населення 1989 р. серед дорослих одеситів (18-ти та 
більше років) українців було 49%, росіян 39%, євреїв 6%, болгар 1,5%, молдаван 1%. Питома вага кожної 
з решти інших національних груп, представлених в Одесі, була менша 1%. 
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Але в іншому відношенні, а саме в мовній сфері політика українізації виявилася 

контрпродуктивною. Принаймні, в Одесі. Серед молоді, яка найбільшою мірою була 

об'єктом цієї політики, практично стільки ж російськомовних та двомовних, як серед 

представників старших вікових груп. 

Найбільш прийнятною мовою спілкування, читання та інших варіантів публічної 

комунікації для чотирьох із кожних п'яти дорослих одеситів (включаючи молодь) є 

російська мова. Українська (і тільки вона) у цій якості краща лише для незначної меншості. 

Майже всі інші двомовні – їм однаково зручне спілкування і українською, і російською. 

Вдома ж, у сім'ї, переважна більшість (89±4%) громадян Одеси розмовляють 

російською. Лише небагато (5±4%) із дорослих мешканців Одеси розмовляють виключно 

українською мовою.  

Приблизно стільки ж спілкуються вдома як російською, так і українською мовою (див. 

Додаток А, табл. А.16–А.20). 

 

  

ЕЛЕКТОРАЛЬНА СИТУАЦІЯ 
 

 

Рівень потенційної електоральної активності на виборах Президента 

України 
За рік потенційна електоральна активність одеситів мало змінилася (див. Додаток А, 

табл. А.21). Про свій більш-менш стійкий намір взяти участь у виборах заявляє сьогодні 
переважна більшість виборців (62±4%) - це ті, хто на момент опитування були твердо 
впевнені, що братимуть участь у голосуванні.  

 

Рейтинг відомих українських політиків як кандидатів на пост Президента 

України 
Рейтинг відомих українських політиків як кандидатів на пост Президента України 
У першій декаді березня 2020 р. найпопулярнішим в Одесі серед потенційних 

кандидатів на пост Президента України є В. Зеленський (див. Додаток А, табл. А.22). 
Якби перший тур виборів проходив у найближчий час опитування неділю, то 

співвідношення голосів за В. Зеленського та його найбільш ймовірного конкурента Ю. 
Бойка було б: 

− у відсотках від загальної чисельності виборців — 34%: 22%. 
− у відсотках від чисельності найбільш електорально активної частини виборців — 

42%: 27%. 
 
Необхідно зазначити, що найбільш значущими факторами, що визначають рейтинг 

Президента України, є: 
1) Рівень довіри щодо нього. Серед тих, хто довіряє йому повністю, готові ще раз за 

нього проголосувати 84%. Серед тих, хто абсолютно не довіряє – лише 1% (∆=83%). 
2) Задоволеність тим курсом, яким зараз йде Україна. Серед тих, хто вважає, що 

ситуація в Україні розвивається в правильному напрямку, його рейтинг на початку березня 
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дорівнював 83%. А у тих, хто дотримується протилежної точки зору, рейтинг В. Зеленського 
був на рівні 15% (∆=68%). 

 

Рівень довіри громадським інститутам 
Найбільше одесити довіряють Президенту України В. Зеленському (19% повністю 

довіряють та 32% швидше довіряють, ніж ні) та меру Одеси Г. Труханову (24% повністю 
довіряють та 25% швидше довіряють, ніж ні). Найменше довіряють губернатору Одеської 
області М. Куцему (2% повністю довіряють та 4% швидше довіряють, ніж ні). При цьому дві 
третини опитаних (65%) про його роботу не знають (табл. 23-27). 
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ДОДАТОК А: АНАЛІТИЧНІ ТАБЛИЦІ  
 

 

Таблиця А.1 – Чи можуть Ваші доходи – заробітна плата, пенсія забезпечити Вам, Вашій сім'ї 

більш-менш гідне життя людини? 

 

Населення Одеси (18+) 

Лют. 2019 
(N=800), % 

Груд. 2019 
(N=804) , % 

Берез. 2020 
(N=800) , % 

Так, цілком 5 5 12 

Мабуть так 13 19 12 

Скоріше ні 23 40 20 

Ні 56 34 55 

Важко відповісти 3 2 1 
Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 4%.    
 

Таблиця А.2 – Чи можуть Ваші доходи – заробітна плата, пенсія забезпечити Вам, Вашій сім'ї 

більш-менш гідне життя людини? 

 

Стать 

Чоловіки 
(N=372), % 

Жінки 
(N=427), % 

Так, цілком 17 8 

Мабуть так 17 8 

Скоріше ні 20 20 

Ні 45 63 

Важко відповісти 1 1 
Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 5%.    
 

Таблиця А.3 – Чи можуть Ваші доходи – заробітна плата, пенсія забезпечити Вам, Вашій сім'ї 

більш-менш гідне життя людини? 

 Вік, років 

 18-29 
(N=133), % 

30-49 
(N=316), % 

50 і більше 
(N=349),% 

Так, цілком 23 16 5 
Мабуть так 21 13 7 
Скоріше ні 21 25 15 
Ні 32 45 72 
Важко відповісти 2 1 1 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 7%.    
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Таблиця А.4 – Чи відчуваєте Ви впевненість у завтрашньому дні? 

 

Населення Одеси (18+) 

Лют.2019 
(N=800), % 

Груд. 2019 
(N=804) , % 

Берез. 2020 
(N=800) , % 

Так 12 20 20 

Ні 76 66 76 
Важко відповісти 12 14 4 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад  4%.    
 

Таблиця А.5  – Чи відчуваєте Ви впевненість у завтрашньому дні? 

 

Стать 

Чоловіки 
(N=373), % 

Жінки 
(N=426), % 

Так 24 17 

Ні 70 81 
Важко відповісти 6 2 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 5%.    
 

Таблиця А.6  – Чи відчуваєте Ви впевненість у завтрашньому дні? 

 

Вік, років 

18-29 
(N=133), % 

30-49 
(N=316),% 

50 і більше 
(N=349),% 

Так 43 22 10 

Ні 49 74 87 

Важко відповісти 8 4 3 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 7%.    
 

 

Таблиця А.7  – Чи задоволені Ви, загалом, своїм життям? 

 

Населення Одеси (18+) 

Лют.2019 
(N=800), % 

Груд. 2019 
(N=804), % 

Берез. 2020 
(N=800), % 

Швидше задоволений, ніж ні 43 56 62 
Мабуть, незадоволений 42 35 33 

Важко відповісти 15 10 5 
Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 4%.    
 

Таблиця А.8  – Чи задоволені Ви, загалом, своїм життям? 

 Стать 

 Чоловіки 
(N=371), % 

Жінки 
(N=425), % 

Швидше задоволений, ніж ні 63 61 
Мабуть, незадоволений 33 34 

Важко відповісти 4 5 
Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 5%.    
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Таблиця А.9  – Чи задоволені Ви, загалом, своїм життям? 

 Вік, років 

18-29 
(N=133), % 

30-49 
(N=313),% 

50 і більше 
(N=349),% 

Швидше задоволений, ніж ні 81 65 53 
Мабуть, незадоволений 17 31 42 
Важко відповісти 2 4 5 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 7%.    
 
 
 
 

Таблиця А.10  –  На картці №1 перераховано різноманітні свята. Які з них ви відзначаєте? 
(БУДЬ-ЯКА КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ)  

 Населення Одеси, 18+ (N=800), 

% 
Новий рік 92 
Різдво 83 
23 лютого 52 

Міжнародний жіночий день – 8 Березня 79 

Великдень 85 
День Примирення – 8 травня 14 
День Перемоги – 9 травня 67 

День Незалежності України 28 
День Захисника України 21 
Інші церковні свята - Трійця, Спас, Стрітення,.. 2 
Дні народження 11 
1 травня 7 
7 листопада <1 
Інші (світські) свята 6 
Важко відповісти 1 
Не відповіли на запитання 1 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 4%. 
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Таблиця А.11  –  На картці №1 перераховано різноманітні свята. Які з них ви відзначаєте? 
(БУДЬ-ЯКА КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ)  

 Стать 

Чоловіки 
(N=373), % 

Жінки 
(N=426), % 

Новий рік 97 92 
Різдво 83 81 
23 лютого 41 48 
Міжнародний жіночий день – 8 Березня 74 79 
Великдень 85 85 
День Примирення – 8 травня 11 13 
День Перемоги – 9 травня 58 61 
День Незалежності України 36 30 
День Захисника України 26 22 
Інші церковні свята - Трійця, Спас, Стрітення,.. 2 2 
Дні народження 20 10 
1 травня 7 7 
7 листопада 0 0 
Інші (світські) свята 9 5 
Важко відповісти 0 <1 
Не відповіли на запитання 0 <1 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 5%.    
 
 
Таблиця А.12  –   На картці №1 перераховано різноманітні свята. Які з них ви відзначаєте? 
(БУДЬ-ЯКА КІЛЬКІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ) 

 Вік, років 
18-29 

(N=133), % 
30-49 

(N=316),% 
50 і більше 

(N=349),% 
Новий рік 97 92 91 
Різдво 83 81 84 
23 лютого 41 48 59 
Міжнародний жіночий день – 8 Березня 74 79 80 
Великдень 85 85 85 
День Примирення – 8 травня 11 13 15 
День Перемоги – 9 травня 58 61 75 
День Незалежності України 36 30 23 
День Захисника України 26 22 19 
Інші церковні свята - Трійця, Спас, Стрітення,..  2 2 2 
Дні народження 20 10 9 
1 травня 7 7 8 
7 листопада 0 0 1 
Інші (світські) свята 9 5 5 
Важко відповісти 0 <1 1 
Не відповіли на запитання 0 <1 1 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 7%.    
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Таблиця А.13  – Скажіть, будь ласка, Ви загалом задоволені чи не задоволені станом справ в 
Одесі?  

 
Населення Одеси, 18+ 

(N=800), % 

Так, цілком задоволений/мабуть, задоволений 30 

У чомусь так, у чомусь ні (50/50) 30 

Ні/швидше не задоволений 37 

Важко відповісти 4 
Прим.:   У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад  4%.    
 

Таблиця А.14 – У якому напрямку, на Вашу думку, нині розвивається ситуація в Україні? 

 
Населення Одеси, 18+ 

(N=800), % 

У правильному 4 

Скоріше правильному 9 

У чомусь правильному, у чомусь ні (50/50) 26 

Скоріше неправильному 10 

У неправильному 43 

Важко відповісти 8 
Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад  4%.    
 

  Таблиця А.15  –  Ваша національність: 

 Населення Одеси, 18+ 
(N=800), % 

Українець(ка) 69 
Росіянин(ка) 22 

Молдаванин(ка) 1 

Єврей(ка) 1 

Болгарин(ка) 1 

Інша – одесит(ка), азербайджанець(ка), гагауз(ка),.. у сумі  5 
Прим.:   У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад  4%. 
 
 
Таблиця А.16 –  Якою мовою (або мовами) вам зараз найлегше розмовляти, читати, 
спілкуватися з людьми?  

 

Населення Одеси, 18+ (N=800), % 

Лют.2019 
(N=800), % 

Груд. 2019 
(N=804), % 

Берез. 2020 
(N=800), % 

Українською 5 1 3 

Російською 76 74 81 
Українською та російською (рівною мірою) 18 23 15 

Іншою 1 1 1 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 4%.    
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Таблиця А.17  –  Якою мовою (або мовами) вам зараз найлегше розмовляти, читати, 
спілкуватися з людьми? 

 

Вік, років 

18-29 
(N=133), % 

30-49 
(N=317), % 

50 і більше 
(N=349), % 

Українською 7 3 3 

Російською 74 82 81 
Українською та російською (рівною мірою) 19 15 16 

Прим.:   У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 7%.    
 

 

Таблиця А.18–  А якою мовою (або мовами) Ви розмовляєте вдома? 

 
Населення Одеси, 18+ 

(N=800), % 

Українською 5 

Російською 89 

Українською та російською (рівною мірою) 4 

Іншою 2 

Прим.:   У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 4%.    
 

 

Таблиця А.19  –  А якою мовою (або мовами) Ви розмовляєте вдома? 

 

Вік, років 

18-29 
(N=133), % 

30-49 
(N=317), % 

50 і більше 
(N=349), % 

Українською 8 4 5 

Російською 89 89 90 
Українською та російською (рівною мірою) 3 7 5 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 7%.    
 

 

Таблиця А.20 –  А якою мовою (або мовами) Ви розмовляєте вдома? 

 

Національність 

Українець(ка) 
(N=554),% 

Росіянин(ка), 
(N=178), % 

Українською 7 1 

Російською 87 98 
Українською та російською (рівною мірою) 6 1 

Прим.:   У цій таблиці різниця показників (по рядку між 2-ю та 3-ю колонками) скільки-небудь значуща 
тоді, коли вона понад 8%.   
Різниця показників у межах 2-ї колонки скільки-небудь значуща тоді, коли вона перевищує 4%, а в 3-й 
колонці, коли вона перевищує 8%. 
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Таблиця А.21  – Динаміка показників потенційної електоральної активності одеських виборців: 
лютий 2019 р.- березень 2020 р. 
Якби вибори Президента України проходили наступної неділі, то ви взяли б у них участь чи ні? 

 
  

Виборці Одеси (загалом) 
Лют.2019 

(N=800), % 
Груд. 2019 
(N=804), % 

Берез. 2020 
(N=800), % 

Так, безумовно 57 38 62 
Швидше за все так 9 28 12 

Скоріш за все ні 5 4 5 

Безперечно ні 14 17 15 

Важко відповісти/ще не вирішив(ла) 15 13 6 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад 4%.    
 

Таблиця А.22 – Динаміка показників потенційної електоральної активності одеських виборців: 
лютий 2019 р.- березень 2020 р. 
Якби вибори Президента України проходили наступної неділі, то ви взяли б у них участь чи ні? 

  
  

Виборці Одеси (загалом) 
Лют.2019 

(N=800), % 
Груд. 2019 
(N=804), % 

Берез. 2020 
(N=800), % 

Бойко Ю. – від партії «Опозиційна платформа – За життя» 8 20 22 
Вакарчук С. – від партії «Голос» […]* 1 <1 
Зеленський Ст – від партії "Слуга народу" 21 39 34 
Кошулинський Р. – від партії ВО "Свобода" <1 <1 <1 
Порошенко П. – від партії «Європейська солідарність 3 2 5 
Садовий А. – від партії "Об'єднання "Самопоміч"" 2 <1 <1 
Тимошенко Ю. – від партії «ВО Батьківщина» 5 2 5 
Проти всіх […]* […]* 11 
За інших кандидатів (сумарно) 11 4 3 
Важко відповісти 7 1 8 
На вибори не підуть […]* […]* 10 
Відмова відповідати […]* 3 <1 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад  4%.    
*В 2019 г. ці варіанти відповідей у анкеті були відсутні. 

 

 

Таблиця А.23  –  Наскільки Ви довіряєте ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ В.ЗЕЛЕНСЬКОМУ? 

 
Виборці Одеси 

(загалом, N=800), % 

Довіряю повністю 19 

Швидше довіряю, ніж ні 33 

Скоріше не довіряю, аніж довіряю 19 

Зовсім не довіряю 26 

Про його роботу знаю мало 3 

Індекс балансу оцінок +/- за 5-тибальною шкалою 

(зважений), балів 
3 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад  4%. 
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Таблиця А.24  –  Наскільки Ви довіряєте ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ? 

 
Виборці Одеси 

(загалом, N=800), % 

Довіряю повністю 3 

Швидше довіряю, ніж ні 10 

Скоріше не довіряю, аніж довіряю 28 

Зовсім не довіряю 54 

Про його роботу знаю мало 5 

Індекс балансу оцінок +/- за 5-тибальною шкалою 
(зважений), балів 

1,7 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад  4%. 

 
 
Таблиця А.25  –  Насколько Вы доверяете УРЯДУ УКРАЇНИ? 

 
Виборці Одеси 

(загалом, N=800), % 

Довіряю повністю 2 

Швидше довіряю, ніж ні 11 

Скоріше не довіряю, аніж довіряю 26 

Зовсім не довіряю 48 

Про його роботу знаю мало 13 

Індекс балансу оцінок +/- за 5-тибальною шкалою 
(зважений), балів 

1,8 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад  4%. 

 
 
Таблиця А.26  –  Наскільки Ви довіряєте ГУБЕРНАТОРУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ М.КУЦЕМУ? 

 
Виборці Одеси 

(загалом, N=800), % 

Довіряю повністю 2 

Швидше довіряю, ніж ні 4 

Скоріше не довіряю, аніж довіряю 8 

Зовсім не довіряю 21 

Про його роботу знаю мало 65 

Індекс балансу оцінок +/- за 5-тибальною шкалою 
(зважений), балів 

1,8 

Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад  4%. 
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Таблиця А.27  –  Наскільки Ви довіряєте ОДЕСЬКОМУ МІСЬКОМУ ГОЛОВІ Г.ТРУХАНОВУ? 

 
Избиратели  Одессы 
(в  целом, N=800), % 

Довіряю повністю 24 

Швидше довіряю, ніж ні 25 

Скоріше не довіряю, аніж довіряю 17 

Зовсім не довіряю 29 

Про його роботу знаю мало 5 

Індекс балансу оцінок +/- за 5-тибальною шкалою 
(зважений), балів 

3 

  Прим.: У цій таблиці різниця показників (по рядку) скільки-небудь значуща тоді, коли вона понад  4%. 
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ДОДАТОК Б: РОЗРАХУНОК ФАКТИЧНОЇ ПОХИБКИ ВИБІРКИ ЗА 

КОНТРОЛЬНИМИ ЗМІННИМИ 
 

 

Таблиця Б.1 – Розподіл респондентів та населення Одеси (18+) по адміністративних районах. 
Березень 2020 р. 

Район 

Респонденти, 

% 

Населення, 

%* 
∆, % 

Київський 23,8 23,9 0,2 

Малиновський 25,0 24,6 0,4 

Приморський 25,0 24,8 0,2 

Суворовський 26,3 26,6 0,4 

Середня похибка вибірки, % 0,3 
* Джерело: Розраховано за: "Відомості про кількість виборців в межах...областей.., закордонного 
виборчого округу... станом на 29.02.2020 р."    URL: 
https://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_core.cm_index?option=ext_num_voters&pid100=51&pdt=1 (дата 
доступа 2.03.2020) 

 
 
Таблиця Б.2 – Розподіл респондентів та населення Одеси (18+) за статтю. Березень 2020 р. 

Стать 
Респонденти, % Населення, %* ∆, % 

Чоловіки 46,6 46,0 0,6 

Жінки 53,4 54,0 0,6 

Середня похибка вибірки, % 0,6 
** Джерело: Розраховано за: "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019 

року. Статистичний збірник".— К.: Державна служба статистики України. 2019.— С. 308-310 (табл. 7.19). 

 
 
 
Таблиця Б.3 – Розподіл респондентів та населення Одеси (18+) за віком. Березень 2020 р. 

Вік, років Респонденти, % Населення, %* ∆, % 

18-29   16,6 16,8 0,2 

30-49   39,7 39,2 0,5 

50 и старше 43,7 43,9 0,3 

Середня похибка вибірки, % 0,3 
** Джерело: Розраховано за: "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019 

року. Статистичний збірник".— К.: Державна служба статистики України. 2019.— С. 308-310 (табл. 7.19). 
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Таблиця Б.4 – Розподіл респондентів та населення Одеси (18+) за статтю та віком.  
Березень 2020 р. 

Стать Вік, років 
Респонденти, 

% 
Населення, 

%* ∆, % 
Ч

л
о

ві
ки

 

18-29   8,8 8,7 0,0 
30-39   12,5 11,1 1,4 
40-49  7,9 8,7 0,8 
50-59  5,4 7,1 1,7 
60 и старше 12,1 10,4 1,7 

Ж
ін

ки
 

18-29   7,9 8,1 0,2 
30-39   11,6 10,0 1,7 
40-49  7,6 9,4 1,8 
50-59  5,4 8,7 3,3 
60 и старше 20,8 17,8 3,0 

Середня похибка вибірки, % 1,6 
** Джерело: Розраховано за:: "Розподіл постійного населення України за статтю та віком на 1 січня 2019 

року. Статистичний збірник".— К.: Державна служба статистики України. 2019.— С. 308-310 (табл. 7.19). 
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