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Загальна інформація про дослідження

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

✓ Реалізована вибіркова сукупність: 809 респондентів

✓ Географія дослідження: Україна

✓ Цільова аудиторія: Жителі України старше 18 років

✓ Строки польового етапу: 19.12-20.12.2019

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

потенційним респондентам з бази даних

✓ Статистична похибка для вибіркової сукупності в цілому не перевищує 3,8%

✓ 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 (1)

✓ Найбільший рівень знання зафіксовано щодо новини про зустріч Нормандської Четвірки у Парижі 9го грудня
– 81% опитаних зазначили, що чули цю новину

✓ На другому місці новина щодо арешту підозрюваних у справі про вбивство П. Шеремета (69%), на третьому
– зіткнення членів Національного Корпусу зі співробітниками правоохоронних органів під Офісом
Президента (67%)

*Сума не дорівнює 100%, так як питання допускало всі можливі варіанти відповіді
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У Парижі пройшла зустріч Нормандської 
Четвірки

Арешт підозрюваних у справі про 
вбивство Павла Шеремета

Під Офісом Президента відбулися 
зіткнення членів Національного Корпусу 

зі співробітниками правоохоронних 
органів

Сенат США затвердив санкції проти 
«Північного потоку-2»

Про які резонансні події в Україні, що відбулися останнім часом, Ви чули, загальний 
розподіл, N=809, %*



Рівень знання останніх новин – регіональний розподіл (2)

✓ Рідше за інших про новину щодо зіткнення членів Національного Корпусу зі співробітниками правоохоронних
органів під Офісом Президента чули респонденти з Заходу – 60% при загальному показнику 67%

*Сума не дорівнює 100%, так як питання допускало всі можливі варіанти відповіді
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У Парижі пройшла зустріч Нормандської 
Четвірки

Арешт підозрюваних у справі про вбивство 
Павла Шеремета

Під Офісом Президента відбулися 
зіткнення членів Національного Корпусу зі 
співробітниками правоохоронних органів

Сенат США затвердив санкції проти 
«Північного потоку-2»

Про які резонансні події в Україні, що відбулися останнім часом, Ви чули, загальний та 
регіональний розподіл, N=809, %*
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Рівень важливості новин

✓ Новину щодо зустрічі Нормандської Четвірки у Парижі 71% опитаних з тих, хто про неї чув, зазначили як найбільш
важливу для себе

✓ Новини щодо арешту підозрюваних у справі про вбивство П. Шеремета та щодо зіткнення членів Національного
Корпусу зі співробітниками правоохоронних органів майже однакова кількість респондентів поставили на 1, 2 та 3
місце, тобто ці новини майже рівнозначні по важливості та опереджають новину щодо санкцій Сенату США проти
«Північного потоку-2»
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У Парижі пройшла зустріч Нормандської Четвірки

Арешт підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета

Під Офісом Президента відбулися зіткнення членів Національного Корпусу зі співробітниками правоохоронних органів

Сенат США затвердив санкції проти «Північного потоку-2»



Оцінка новини щодо зустрічі Нормандської Четвірки у 
Парижі 9го грудня 

✓ 38% опитаних серед усіх респондентів зазначили, що Нормандська зустріч - це маленька, але перемога. Україна показала, що готова до
пошуку мирного консенсусу, за умови збереження незалежності, суверенітету і повернення окупованих територій Донецької та
Луганської областей, а також Криму.
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Це була маленька, але перемога. 
Україна показала, що готова до 
пошуку мирного консенсусу, за 

умови збереження 
незалежності, 

суверенітету і повернення 
окупованих територій Донецької 
та Луганської областей, а також 

Криму

Це була важлива ініціатива для 
досягнення мирних 

домовленостей. З Росією треба 
починати домовлятися, тому що 

для України 
це кращий варіант

Ця зустріч не принесла реальних 
результатів жодній зі сторін 
конфлікту. Всі розійшлися, 

залишившись при своїй думці

Ця зустріч була фарсом. Росія 
черговий раз показала свою силу 
і незмінність обраного напрямку. 

Німеччина і Франція 
більше розраховують на 

відносини з Росією і не будуть 
надавати підтримку владі 

України, поки вони не підуть на 
поступки Росії

Не маю однозначної позиції з 
цього питання

Ця зустріч - українське фіаско і 
здача національних інтересів. 

Необхідно відмовитися від будь-
яких переговорів з 

Росією і максимально 
сконцентруватися на підвищенні 

обороноздатності держави, 
готуючись до подальшої агресії з 

боку Росії

Повна перемога України

Оцінка новини щодо зустрічі Нормандської Четвірки у Парижі 9го грудня, %

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



Оцінка новини щодо зустрічі Нормандської Четвірки у 
Парижі 9го грудня – регіональний розподіл 

Оцінка новини щодо зустрічі Нормандської Четвірки у Парижі 9го грудня – регіональний розподіл, %

Оцінка новини Україна Східний Західний Київ Північний Центральний Південний

Це була маленька, але перемога. Україна показала, що готова до пошуку 
мирного консенсусу, за умови збереження незалежності, 
суверенітету і повернення окупованих територій Донецької та Луганської 
областей, а також Криму 38 34 37 33 46 40 40
Це була важлива ініціатива для досягнення мирних домовленостей. З Росією 
треба починати домовлятися, тому що для України 
це кращий варіант 18 20 14 14 19 22 19
Ця зустріч не принесла реальних результатів жодній зі сторін конфлікту. Всі 
розійшлися, залишившись при своїй думці 18 21 26 22 13 13 15
Ця зустріч була фарсом. Росія черговий раз показала свою силу і незмінність 
обраного напрямку. Німеччина і Франція 
більше розраховують на відносини з Росією і не будуть надавати підтримку 
владі України, поки вони не підуть на поступки Росії 9 10 6 13 10 10 7
Не маю однозначної позиції з цього питання 9 11 9 9 7 7 14
Ця зустріч - українське фіаско і здача національних інтересів. Необхідно 
відмовитися від будь-яких переговорів з 
Росією і максимально сконцентруватися на підвищенні обороноздатності 
держави, готуючись до подальшої агресії з боку Росії 6 5 6 8 4 7 5
Повна перемога України 1 0 1 2 1 1 1



Оцінка новини щодо арешту підозрюваних у справі про 
вбивство П. Шеремета 

✓ Переважна більшість (70%) опитаних серед усіх респондентів не змогли однозначно оцінити цю подію та виступають за те, що суди
повинні проходити максимально відкрито, щоб кожен бажаючий міг розвіяти або підтвердити свої сумніви.
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Я не можу однозначно оцінити цю подію. Даний процес 
має сильний громадський резонанс. Суди повинні 

проходити максимально відкрито, щоб кожен бажаючий 
міг розвіяти або підтвердити свої сумніви

Необхідно розцінювати як відмінну і злагоджену роботу 
правоохоронних органів, які протягом тривалого часу 

виходили 
на слід можливих вбивць П. Шеремета

Підозрювані не можуть бути вбивцями, оскільки ці люди 
показали себе патріотами і не раз готові були віддати 

своє життя за Україну

Оцінка новини щодо арешту підозрюваних у справі про вбивство П. Шеремета, %

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



Оцінка новини щодо санкцій Сенату США проти «Північного 
потоку-2»

✓ 37% опитаних серед усіх респондентів відзначили, що санкції проти «Північного потоку-2» – це рішення, яке продиктоване виключно
інтересами самих США, і Україна тут просто глядач.
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Дане рішення продиктоване виключно 
інтересами самих США, і Україна тут просто 

глядач

Дане рішення - це показник того, що США 
реально підтримують Україну і йдуть на самі 

реальні кроки, щоб зупинити російську владу в 
їх спробах підірвати суверенітет України

Не маю однозначної позиції з цього питання Незважаючи на санкції, Росія доведе цей 
проект до логічного завершення, і Україна 

більше не буде ключовим гравцем на 
газотранспортної карті Європи

Оцінка новини щодо санкцій Сенату США проти «Північного потоку-2», %

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



Оцінка новини щодо зіткнення членів Національного Корпусу зі 
співробітниками правоохоронних органів

✓ 45% опитаних респондентів серед усіх зазначили, що це була спланована провокація проти силовиків і діючої влади, метою якої
було створення картинки для російських ЗМІ. Ті, хто чув цю новину до опитування, частіше обирали цей варіант відповіді (52%).

✓ 28% опитаних респондентів серед усіх зазначили, що це був реальний протест представників фермерських господарств України,
які протестують проти прийняття закону про відкриття ринку землі. Ті, хто не чув цю новину до опитування, частіше обирали цей
варіант відповіді (32%).
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Це була спланована провокація проти 
силовиків і діючої влади, метою якої було 

створення картинки для російських ЗМІ

Це був реальний протест представників 
фермерських господарств України, які 

протестують проти прийняття закону про 
відкриття ринку землі

Не маю однозначної позиції з цього питання Інше

Оцінка новини щодо зіткнення членів Національного Корпусу зі співробітниками правоохоронних 
органів, %

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



Можлива реакція влади на зіткнення членів Національного Корпусу зі 
співробітниками правоохоронних органів після перегляду відео 

✓ 27% опитаних після перегляду відео, які демонструють окремі фрагменти зіткнень, відмітили, що влада повинна вжити
жорстких заходів по відношенню до організаторів акції, 26% - вжити жорстких заходів по відношенню до тих, хто завдавав
шкоди здоров'ю правоохоронців.

✓ Чверть респондентів (25%) після перегляду відео відмітили, що влада повинна піти на діалог і на поступки протестувальникам,
щоб уникнути масових протестів
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Вжити жорстких заходів по 
відношенню до 

організаторів акції

Вжити жорстких заходів по 
відношенню до тих, хто 

завдавав шкоди здоров'ю 
правоохоронців

Піти на діалог і на поступки 
протестувальникам, щоб 

уникнути масових протестів

Не маю однозначної позиції 
з цього питання

У 14 році співробітники 
«Беркута» також 

постраждали під час 
протестів, відповідно, дана 

практика цілком прийнятна і 
по відношенню до нинішніх 

правоохоронців

Інше Ніяк не реагувати

Можлива реакція влади на зіткнення членів Національного Корпусу зі співробітниками 
правоохоронних органів після перегляду відео, N=809, %



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!!!


