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Загальна інформація про дослідження
 Мета: Оцінка ставлення українців до останніх новин та подій

 Географія: Україна (крім тимчасово непідконтрольних територій частини Донецької на Луганської області, окупованої АР Крим)
(національний проект)

 Обсяг вибірки: 1201 респондент

 Терміни проведення: 11.11.2020-12.11.2020

 Методологія: онлайн-опитування по інтерактивній структурованій анкеті, посилання на яку відправлялося потенційним
респондентам з бази даних

 Дизайн вибірки: комбінована — пропорційно стратифікована за 3 макрорегіонами, з квотним скринінгом на щаблі відбору
респондента (стать та вік). Вибірка презентує доросле населення України віком 18 років та старше. Статистична похибка з
ймовірністю 0.95 та без врахування дизайн ефекту для вибіркової сукупності в цілому не перевищує 2,89%.

Склад макрорегіонів: Західний - Волинська обл., Закарпатська обл., Івано-Франківська обл., Львівська обл., Рівненська обл., Тернопільська обл., Хмельницька обл.,
Чернівецька обл.; Центральний - Вінницька обл., Житомирська обл., Київська обл., Кіровоградська обл., Полтавська обл., Сумська обл., Черкаська обл., Чернігівська
обл. та м. Київ; Південно-Східний - Дніпропетровська обл., Донецька обл., Запорізька обл., Луганська обл.,Миколаївська обл., Одеська обл., Харківська обл., Херсонська.
обл..



Основні результати



Розподіл відповідей на питання: 

«Які з нижченаведених новин Ви чули/читали останнім часом?», N=1201, %*

• Чоловіки частіше за жінок зазначали, що чули/читали запропоновані новини (окрім новини про винахід вакцини).

• Респонденти у віці 18-27 років та респонденти з Південно-Східного макрорегіону рідше за інших зазначали, що чули 

новину про виправдання та звільнення В. Марківа.

• Респонденти з обласних центрів частіше за інших зазначали, що чули новину про виправдання та звільнення В. Марківа

в Італії.

*Сума відповідей не дорівнює 100%, так як респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді 
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Розподіл відповідей на питання: 

«Розставте за важливістю для Вас особисто нижченаведені новини, де на першому місці –

найбільш важлива новина для Вас особисто, на останньому – найменш важлива новина?», 

N=1201, %
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Винахід вакцини від коронавірусу Covid-19 у Великобританії

Новини Загальний рейтинг важливості (місце)
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посадовців 1
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Розподіл відповідей на питання: 

«Чи знаєте Ви, хто такий Віталій Марків?», 

N=1201, %

Розподіл відповідей на питання: 

«Чи знаєте Ви, що Віталій Марків був засуджений в 

Італії?», (серед тих, хто знає/чув прізвище) N=949, %

• З підвищенням віку респондентів збільшується кількість тих, хто «знає/чув прізвище В. Марківа».

• Респонденти з Південно-Східного макрорегіону та сільської місцевості частіше за інших зазначали, що «не знають хто такий 

В. Марків».

• З підвищенням віку респондентів збільшується кількість тих, хто «знає, що В. Марків був засуджений в Італії».
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Розподіл відповідей на питання: 

«Чи знаєте Ви за що саме був засуджений 

Віталій Марків в Італії?», (серед тих, хто «знає, 

що В. Марків був засуджений в Італії»), N=845, %

Розподіл відповідей на питання: 

«За що саме, на Ваш погляд, був засуджений 

Віталій Марків в Італії?», (серед тих, хто «знає 

за що саме був засуджений»), N=676, %
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• Чоловіки частіше за жінок відмічали, що «знають за що саме був засуджений В. Марків в Італії».

• Респонденти у віці 18-27 років рідше за інших зазначали, що «знають за що саме був засуджений В. Марків в Італії».

• Респонденти з Південно-Східного регіону частіше за інших зазначали, що «не знають, за що саме був засуджений В. Марків в 

Італії».
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Розподіл відповідей на питання: 

«Наскільки часто Ви слідкували за перебігом цієї справи?», (серед тих, хто «знає, що В. Марків 

був засуджений в Італії»), N=845, %
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• Чоловіки частіше за жінок відмічали, що «регулярно слідкували за перебігом цієї справи».

• Респонденти у віці 18-27 років та респонденти з Південно-Східного макрорегіону рідше за інших зазначали, що 

«регулярно слідкували за перебігом цієї справи».



Розподіл відповідей на питання: 

«Наскільки правомірним, з Вашої точки зору, 

було це звинувачення та вирок?», N=1201, %

Розподіл відповідей на питання: 

«Причинами звинувачення та суворого вироку 

Віталію Марківу, на Ваш погляд, були?», N=1201, %

• З підвищенням віку респондентів зростає кількість тих, хто відмічав, що звинувачення та вирок «Цілком неправомірні, докази 

причетності недостатні (відсутні)», при цьому респонденти з Південно-Східного макрорегіону обирали цю відповідь рідше, ніж 

респонденти з інших макрорегіонів.

• Чоловіки, респонденти з Західного макрорегіону та респонденти старше 36 років частіше за інших зазначали, що причинами 

звинувачення та суворого вироку були «Маніпуляції та пропаганда з боку Російської Федерації».
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Розподіл відповідей на питання: 

«Хто, на Ваш погляд, докладав зусилля для звільнення Віталія Марківа?», N=1201, 

%*
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Інший

Попередній Президент П. Порошенко

Міністр МВС А. Аваков

Президент України В. Зеленський

Міністерство закордонних справ

Українські дипломати в Італії

Адвокати

Інше: Хто саме докладав зусилля

Кількість 

відповідей

Журналісти (та 

добровольці/волонтери), що 

розслідували обставини та створили 

фільм 11
Українська діаспора в Італії 6

Громадськість/прості люди 3

Великобританія бере під контроль 

Україну. Мі6 попросила зам'яти цю 

справу 2
Антон Геращенко 1
Громадяни України - на їхні кошти, 

сплачені до бюджету, були найняті 

адвокати 1

Італійське правосуддя, яке є 1

Меценат 1

Олег Ляшко 1

Омбудсменка з прав людини 1
Слідчі, спеціалісти та експерти які 

зібрали підтверджуючі факти даної 

події і дозволило захистити 

засудженого в апеляційному засіданні 1

Спілка воїнів АТО 1

*Сума відповідей не дорівнює 100%, так як респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді 



Розподіл відповідей на питання: 

«Як Ви вважаєте, хто доклав найбільших зусиль для звільнення Віталія Марківа?», N=1201, %
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Міністр МВС А. Аваков

Українські дипломати в Італії

Президент України В. Зеленський

Адвокати

Інше: Хто доклав найбільших зусиль

Кількість 

відповідей

Журналісти/активісти, які зняли фільм 4

Українська діаспора в Італії 3
Слідчі, спеціалісти та експерти, що 

зібрали докази, які дозволили захистити 

засудженого в судді 2

Громадськість/народ України 2

Девід Мур в своєму офісі повідомив 

Зеленському про більш щільну роботу 

МІ6 в українському напрямку і в знак 

особистої дружби допоміг у вирішенні 

питання Марківа з італійськими 

колегами 1

Меценат 1
Народ України, який сплатив мільйони 

на адвокатів 1
Волонтери, які провели ряд 

експериментів, які переконали суд у 

безпідставності звинувачень 1

Олег Ляшко 1



Розподіл відповідей на питання: 

«На Вашу думку, чи варто Віталію Марківу подати позов до Європейського Суду з прав 

людини щодо відшкодування моральних збитків?», N=1201, %

• Респонденти віком 36 років та старше частіше за інших зазначали, що В. Марківу варто подати позов до ЄСПЛ щодо 

відшкодування моральних збитків.

• Респонденти з Південно-Східного макрорегіону рідше за інших відмічали, що В. Марківу варто подати позов до ЄСПЛ 

щодо відшкодування моральних збитків.
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Розподіл відповідей на питання: 

«Чи чули Ви, що було знято фільм «Між двох 

вогнів», метою якого було аргументоване 

донесення до італійської громадськості подій на 

Донбасі, які призвели до загибелі італійського 

журналіста?», N=1201, %

Розподіл відповідей на питання: 

«Чи вважаєте Ви, що ця стрічка стала вагомим 

аргументом та сприяла виправданню Віталія 

Марківа?», N=1201, %

• Респонденти з Південно-Східного макрорегіону частіше за інших зазначали, що не чули про фільм.

• Респонденти з Центрального макрорегіону частіше за інших зазначали, що стрічка стала вагомим аргументом та сприяла 

звільненню В. Марківа.
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Розподіл відповідей на питання: 

«Чи чули/бачили Ви різні акції підтримки Віталія 

Марківа під час його перебування під слідством в 

Італії?», N=1201, %

Розподіл відповідей на питання: 

«Про які саме акції підтримки Ви чули?», N=601, 

(серед тих, хто чув/бачив акції підтримки), %

• Чоловіки, опитані у обласних центрах та респонденти з Західного макрорегіону частіше за інших відмічали, що чули/бачили 

акції підтримки.

• З підвищенням віку респондентів збільшується кількість тих, хто чув/бачив акції підтримки.
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Повідомлення у ЗМІ 3

Мітинг під посольством Італії у Києві 2

Акції волонтерів 2

Відеоролики Патрульної поліції в підтримку Марківа 1

Білборд на день Незалежності за спиною Зеленського 1

Пости та перепости у соціальних мережах 1
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Розподіл відповідей на питання: 

«Чи, на Ваш погляд, цим звільненням Україна продемонструвала те, що «Україна не кидає 

своїх солдат»?», N=1201, %
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Розподіл відповідей на питання: 

«Наскільки Ви довіряєте наступним політикам та державним діячам? Оцініть за шкалою від 1 до 

4, де 1 – зовсім не довіряю, 4 – цілком довіряю, 5 – важко відповісти», N=1201, %
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Співголова партії «Опозиційна платформа «За Життя»» В. Медведчук

Співголова партії «Опозиційна платформа «За Життя»» Ю. Бойко

Голова партії «Слуга народу» Д. Арахамія

Голова Офісу Президента А. Єрмак

Прем’єр-Міністр Д. Шмигаль

Голова партії «Батьківщина» Ю. Тимошенко

Міністр охорони здоров’я М. Степанов

Міністр МВС А. Аваков

Голова Верховної Ради Д. Разумков

Голова партії «Європейська солідарність» П. Порошенко

Президент України В. Зеленський

Цілком довіряю Скоріше довіряю Скоріше не довіряю Зовсім не довіряю Важко відповісти



Розподіл відповідей на питання: 

«За кого Ви вболівали на виборах США?», N=1201, %

• Чоловіки частіше за жінок відмічали, що на виборах США вболівали за Д. Трампа.

• Респонденти з Південно-Східного регіону частіше за інших відмічали, що вболівали за Д. Трапма на виборах у США.
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За Д. Байдена За Д. Трампа Ні за кого – мені все рівно



Розподіл відповідей на питання: 

«Як Ви сприймаєте нещодавнє рішення 

Конституційного Суду України щодо 

антикорупційного законодавства (закриття 

електронних декларацій посадовців)?», N=1201, 

%*

Розподіл відповідей на питання: 

«Яке Ваше ставлення по законопроекту 

Президента, в якому пропонується припинити 

повноваження чинного складу Конституційного 

суду?», N=1201, %
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Важко відповісти

Не підтримую

Скоріше підтримую, так як Президент 
не має іншого варіанта вирішення 

існуючої ситуації

Скоріше підтримую, навіть незважаючи 
на можливу антиконституційність 

даного законопроекту

Цілком підтримую

*Сума відповідей не дорівнює 100%, так як респонденти могли обрати до 2х варіантів відповіді 
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Важко відповісти

Це стандартне та звичне рішення КСУ, яке 
штучно масштабується та роздмухується

Це відновлення конституційних прав 
посадовців, електронні декларації 

суперечили Конституції України

Це рішення, за яким стоїть РФ (Кремль) для 
дестабілізації ситуації в Україні

Це кампанія, яка цілеспрямована на 
дискредитацію Президента В. Зеленського

Це особисте рішення судів КСУ з метою 
приховати свої декларації (доходи) 

Це зговір окремих впливових політиків 
України, який має на меті зміну зовнішнього 

курсу України



Розподіл відповідей на питання: 

«Чи чули/знаєте Ви, що 2 листопада 

розпочав роботу всеукраїнський контакт-

центр МОЗ з протидії коронавірусній 

хворобі, який може надати вичерпну 

інформацію, яка стосується лікування та 

діагностики COVID-19?», N=1201, %

Розподіл відповідей на питання: 

«Чи підтримуєте ви введення карантину «вихідного 

дня» - у вихідні буде заборонена робота торгово-

розважальних центрів, спортзалів, робота театрів і 

проведення масових заходів. Також заборонено 

приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та 

установах розважальної сфери?», N=1201, %
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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 40 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.



Дякуємо за увагу

та бажаємо міцного здоров’я


