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Загальна інформація про дослідження

✓ Мета дослідження - аналіз знання та оцінки останніх важливих подій жителями України

✓ Реалізована вибіркова сукупність: 1045 респондентів

✓ Географія дослідження: Україна

✓ Цільова аудиторія: Жителі України старше 18 років

✓ Строки польового етапу: 16.01-17.01.2020

✓ Метод опитування: Онлайн-опитування по інтерактивній структурованій анкеті, посилання на яку відправлялося

потенційним респондентам з бази даних

✓ Загальна репрезентативна похибка для вибіркової сукупності: 3,1%

✓ Контроль якості даних: розсилка посилань відбувалася лише зареєстрованим користувачам платформи для он-лайн

опитувань, особисті дані яких були верифіковано та перевірено



ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ



Портрет респондентів

Розподіл областей по регіонах:
▪ Східний - Донецька, Луганська, Харківська 
▪ Західний - Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Рівненська, Тернопільська, Чернівецька
▪ Київ - м. Київ
▪ Північний - Житомирська, Київська, Сумська, Чернігівська
▪ Центральний - Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, 

Хмельницька, Черкаська
▪ Південний - Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська
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Рівень знання останніх новин

✓ Найбільший рівень знання зафіксовано щодо новини про збиття Іраном українського пасажирського літака
– 97% опитаних зазначили, що чули цю новину

✓ На другому місці новина щодо підвищення заробітних плат керівникам українського Кабміну (71%), на
третьому – прорив теплотраси у місті Київ (67%)

*Сума не дорівнює 100%, оскільки питання допускало всі можливі варіанти відповіді
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Прорив теплотраси в Києві, 
біля ТРЦ OCEAN PLAZA

Відпочинок Президента В. 
Зеленського в Омані

Затримані можливі вбивці 
А. Окуєвої

Про які резонансні події в Україні, що відбулися за останній тиждень, Ви чули? Загальний 
розподіл, N=1045, %*



Рівень знання останніх новин – регіональний розподіл

✓ Новину про збиття українського літака чула майже рівна кількість респондентів в усіх регіонах (95% та більше)
✓ Частіше за інших про новину щодо відпочинку Президента Володимира Зеленського в Омані чули респонденти з

Києва – 70% при загальному показнику 62%, рідше за інших – респонденти з Півдня (53%)
✓ З новиною щодо прориву київської теплотраси опитані кияни знайомі значно більше за опитаних з інших регіонів –

91% при загальному показнику 67%

*Сума не дорівнює 100%, оскільки питання допускало всі можливі варіанти відповіді
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Рівень важливості новин

✓ Новину щодо збиття українського пасажирського літака Іраном 92% опитаних з тих, хто про неї чув, зазначили як
найбільш важливу для себе – це значно випереджає за важливістю всі інші події

✓ На друге місце за рівнем важливості учасники дослідження найчастіше ставили підвищення заробітних плат
керівникам українського Кабінету Міністрів – 52% серед тих, кому відома дана новина
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Збиття Іраном українського пасажирського літака Боїнг, що належить компанії МАУ.

Підвищення заробітних плат керівникам Кабінету Міністрів України.

Прорив теплотраси в Києві, біля ТРЦ OCEAN PLAZA.

Відпочинок Президента В.Зеленського в Омані.

Затримані можливі вбивці Аміни Окуєвої.



Оцінка реакції президента Зеленського на збиття Іраном 
українського пасажирського літака Боїнг, що належить компанії МАУ

✓ 35% респондентів зазначили, що реакція В. Зеленського на збиття Іраном українського літака була адекватною подіям,
які відбуваються

✓ 28% опитаних вважають, що реакція Президента України була недостатньо жорсткою, але це, швидше за все,
пояснюється турботою про інтереси України
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Оцінка реакції президента Зеленського на збиття Іраном українського 
пасажирського літака Боїнг, що належить компанії МАУ –
регіональний розподіл

✓ Респонденти Сходу та Центру частіше за інших наголошували, що реакція В. Зеленського на збиття літака була адекватна подіям,
що відбуваються (43% та 40% при загальному показнику 35%). Респонденти з Заходу рідше за інших обирали цей варіант
відповіді – 24%

✓ Респонденти з Заходу частіше за інших відмічали, що реакція Президента не була достатньо жорсткою, проте, швидше за все,
він мав мотиви, які вимагали саме такої поведінки в інтересах держави (34% при загальному показнику 28%). Найрідше цю
відповідь обирали опитані зі Сходу – 22%

Оцінка реакції президента Зеленського на збиття Іраном українського пасажирського літака Боїнг, що належить компанії МАУ – регіональний 
розподіл, %, (N=1045)

Оцінка Україна Східний Західний Київ Північний Центральний Південний

Була адекватна подіям, що відбуваються 35 43 24 32 37 40 37
Була недостатньо жорсткою, але на це, швидше за все, у нього були мотиви, 
які вимагали в інтересах України саме такої поведінки
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усією жорсткістю поставитися до даного інциденту
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Оцінка новини щодо відпочинку Президента В. Зеленського

✓ 28% опитаних респондентів зазначили, що це був заслужений відпочинок, і Володимир Зеленський має на нього повне право,
оскільки особисто оплатив вартість відпочинку. Ті, хто не чув новину до опитування, частіше обирали цю відповідь (32%)

✓ 21% опитаних респондентів відповіли, що нинішній Президент повинен був провести відпустку в Україні, тому що сам
засуджував відпочинок П. Порошенка на Мальдівах. Ті, хто чув цю новину до опитування, частіше обирали даний варіант
відповіді (25%)
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✓ Респонденти Заходу та Києва рідше за інших відповідали, що відпочинок Президента є заслуженим і він має на нього повне
право (23% та 24% при загальному показнику 28%)

✓ Опитані Західного регіону та Києва порівняно частіше за інших наголошують на аморальності відпочинку Президента у країні, де
не закінчена війна (9% та 10% при загальному показнику 7%)

Оцінка новини щодо відпочинку Президента В. Зеленського – регіональний розподіл, %, (N=1045)

Оцінка Україна Східний Західний Київ Північний Центральний Південний
Це заслужений відпочинок, і він має на нього повне право, вартість відпочинку він 
оплатив особисто 28 32 23 24 34 32 31
Він повинен був провести свою відпустку на території України, оскільки сам засуджував 
відпочинок П. Порошенка на Мальдівах 21 23 23 24 16 19 19
Це була не відпустка, а зустріч В. Зеленського з керівництвом держави Оман в 
інтересах України 14 12 12 10 18 16 15
Це було прикриття, насправді В. Зеленський зустрічався з представниками президента 
Росії, тому дану подію можна розглядати як здачу національних інтересів 8 4 9 6 7 11 7
Відпочинок президента в країні, в якій не закінчена війна - аморальний вчинок для 
глави держави 7 5 9 10 7 6 6
Це було прикриття, насправді В. Зеленський зустрічався з представниками президента 
Росії, де він, швидше за все, обговорював подальші дії по деескалації ситуації між 
двома державами 4 1 5 8 3 3 3

Не маю однозначної позиції з цього питання 17 23 19 16 15 14 19

УСЬОГО: 100 100 100 100 100 100 100

Оцінка новини щодо відпочинку Президента В. Зеленського –
регіональний розподіл



Оцінка новини щодо підвищення заробітних плат керівникам 
Кабінету Міністрів України

✓ 41% опитаних зазначили, що збільшення заробітних плат керівникам Кабміну може бути справедливим тільки у разі
підвищення зарплат представникам недооцінених професій в Україні (вчителі, лікарі, шахтарі та інші). Порівняно частіше даної
думки дотримуються респонденти, які були знайомі з даною новиною до початку опитування (45%)

✓ 35% респондентів вважають, що за будь-якого підвищення зарплат керівникам Кабміну вони все одно будуть красти. Цієї думки
рівною мірою дотримуються як ті, хто чув дану новину до опитування, так і ті, хто її не чув
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Оцінка новини щодо прориву теплотраси в Києві, біля ТРЦ 
OCEAN PLAZA

✓ 56% респондентів відповіли, що прорив теплотраси є закономірним результатом зношеності мереж у країні, де міські
чиновники на чолі з мерами не приділяють модернізації мереж належної уваги. Дещо частіше цей варіант відповіді обирали
респонденти, які були знайомі з новиною до опитування (59%)
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Оцінка новини щодо затримання можливих вбивць Аміни 
Окуєвої

✓ 36% опитаних не змогли дати певну оцінку новині про затримання можливих вбивць А. Окуєвої через те, що ще не було рішення суду,
яке має підтвердити або заперечити обґрунтованість звинувачень

✓ На думку 30% респондентів, дане затримання є показухою, що має на меті продемонструвати ефективність роботи Міністерства
Внутрішніх Справ України. Хоча серед опитаних в цілому дана альтернатива стоїть на другому місці за популярністю, респонденти,
знайомі з новиною до початку дослідження, поставили її на перше місце (40%)
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Не можу дати певної оцінки, оскільки 
не було ще рішення суду, яке має 

підтвердити обґрунтованість 
звинувачень

Це показуха, яку останнім часом 
показує Міністерство Внутрішніх Справ, 
намагаючись продемонструвати свою 

ефективність

Міністерство Внутрішніх Справ показує 
прекрасну роботу, розкриваючи 

останнім часом все більше складних в 
розкритті замовних вбивств

Не маю однозначної позиції з цього 
питання

Оцінка новини щодо затримання можливих вбивць Аміни Окуєвої, %

Усі респонденти Ті, хто чув новину Ті, хто не чув новину



Про додаток «Лемур»



Lemur – Ми шукаємо небайдужих людей, щоб разом 
змінювати світ на краще!

✓ Lemur он-лайн - всеукраїнський сервіс он-лайн опитувань для тих, хто не байдужий до навколишнього світу.
Це майданчик, на якому кожен може висловити свою думку
✓ Lemur CAPI он-лайн/оф-лайн – 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:
❑ Легкість та доступність використання
❑ Постійне поповнення власних баз користувачів з верифікацією їхніх даних
❑ Робота додатку в оф-лайн 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



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!!!


