
Експрес-опитування


«Оцінка останніх новин та подій. 
Ставлення українського суспільства 
до ескалації конфлікту на Донбасі»
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Проведено компанією«Нью Імідж Маркетинг Груп»на замовлення Українського інституту майбутнього на базі додатку «Lemur»
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•  Мета: Оцінка ставлення українців до останніх новин/подій. Ставлення 
українського суспільства до ескалації конфлікту на Донбасі


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


•  Обсяг вибірки: 1148 респондентів


•  Терміни проведення: 18.04.2021-19.04.2021


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


•  Дизайн вибірки: багатоступенева, комбінована — пропорційно 
стратифікована за регіонами, з квотним скринінгом на щаблі відбору 
респондента. Вибірка репрезентує доросле населення України, 
користувачів Інтернету,  віком 18 років та старше*. Статистична похибка з 
ймовірністю 0.95 не перевищує 3,5%**



Загальна інформація про дослідження

*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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Основні результати

03
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7%

Практично не вилажу з новин 

на цю тему

Декілька разів на день

Не частіше одного разу на день 

Не частіше одного разу на 
тиждень

Не стежу зовсім 

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

«Наскільки регулярно Ви стежите за новинами на тему конфлікту України 

і Росії?», N=1148, %

Розподіл відповідей на питання: 

«Наскільки регулярно Ви стежите за новинами 
на тему конфлікту України і Росії?», N=1148, %

Як і очікувалося, чоловіки більше зацікавлені 
у даній тематиці та частіше за жінок стежать за 
новинами на цю тему.

З підвищенням віку респондентів зростає 
кількість тих, хто стежить за новинами на 
тему конфлікту України і Росії один раз на день 
та більше

Тема конфлікту України і Росії залишається 
актуальною для більшості респондентів: 6% 
опитаних зазначили, що практично «не 
вилазять» з новин на цю тему, 36% - 
відстежують дані новини декілька разів на 
день та 33% - один раз на день.
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«Як Ви для себе особисто трактуєте ситуацію на Сході України?», 

N=1148, %

Розподіл відповідей на питання: 

«Як Ви для себе особисто трактуєте ситуацію на 
Сході України?», N=1148, %

Респонденти зі Сходу та Півдня дещо частіше за 
інших відмічали, що за їхньою особистою тракто- 
вкою, на Сході України відбувається збройний 
конфлікт між владою України і самопроголошени- 
ми республіками (Л/ДНР), які підтримує влада Росії 
- 24% та 25% відповідно проти загального 
показника 17%.

На Сході України відбувається збройний конфлікт/ 
війна між Україною та Росією – відмічають 64% 
респондентів. Респонденти з Заходу частіше за 
інших надавали дану відповідь (77% проти 
загального показника 64%), зі Сходу та Півдня – 
рідше за інших (по 47% проти загального 
показника 64%).
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На Сході України відбувається збройний конфлікт/війна між Україною та Росією

На Сході України відбувається збройний конфлікт між владою України і само- 
проголошеними республіками (Л/ДНР), які підтримує влада Росії

Україна стала майданчиком військових дій, інспірованих Держдепом 

На Сході України відбувається громадянський конфлікт, інспірований українсь- 
кою владою, під виглядом боротьби з сепаратизмом

На Сході України відбувається збройний конфлікт між владою України і само- 
проголошеними республіками (Л/ДНР), Росія до конфлікту не має відношення

Інше

Не маю однозначної відповіді на це питання 
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Через небажання її закінчувати з 
боку влади Російської Федерації

Через небажання її закінчувати з 
боку самопроголошених респуб- 
лік (Л/ДНР)

Через небажання її закінчувати з 
боку влади України

Через небажання її закінчувати з 
боку зацікавлених осіб з країн 
Заходу 

Інше 

Важко відповісти

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

«На Вашу думку, збройний конфлікт/війна на Сході України не 
припиняється…?», N=1148, %*

Розподіл відповідей на питання: 

«На Вашу думку, збройний конфлікт/війна 

на Сході України не припиняється…?», N=1148, %*

Небажання з боку зацікавлених осіб з країн Заходу 
як причину, яка заважає припиненню збройного 
конфлікту/війни на Сході України, опитані з Півдня 
відмічали частіше за інших (30% проти загального

показника 21%).

Жінки набагато частіше за чоловіків не могли 
надати відповідь на це запитання.

70% респондентів головною причиною, яка зава- 
жає припиненню збройного конфлікту/війни 
наДонбасі, відмічають небажання з боку влади 
Російської Федерації закінчити конфлікт.

Респонденти з Заходу частіше за інших надавали 
дану відповідь, зі Сходу – рідше за інших
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Розподіл відповідей на питання: 

«Чи чули Ви новину про те, що Російська 
Федерація нарощує сили на кордонах з 

Україною?», N=1148, %

Рівень обізнаності щодо запропонованої новини 
вищий у чоловіків та серед респондентів з обла- 
сних центрів, також він зростає з підвищенням віку 
респондентів.

Новину про те, що Російська Федерація нарощує 
сили на кордонах з Україною, чула переважна 
більшість респондентів – 81%, ще 14% - чули 
новину, але не обізнані щодо деталей, лише 5% - 
не чули взагалі даної новини.
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«Чи чули Ви новину про те, що Російська Федерація нарощує сили на 
кордонах з Україною?», N=1148, %
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81% 14% 5%

Так, чув/ла цю новину та знаю деталі 

Так, чув/ла новину, але не знаю деталі

Ні, не чув
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Розподіл відповідей на питання: 

«Як Ви ставитесь до новини про те, що 
Російська Федерація нарощує сили на 
кордонах з Україною?», N=1148, %

Також відповідь щодо існування реальної 
загрози нападу з боку РФ частіше за інших 
зазначали респонденти з сільської місцевості, 
жінки та респонденти віком 18-27 років. 

45% респондентів відмічають, що нарощування 
сили з боку РФ на кордонах з Україною свідчить 
про існування реальної та серйозної загрози 
нападу Росії/введення російських військ на 
територію України. Респонденти з Заходу та 
Півночі надавали дану відповідь частіше за 
інших, Сходу та м. Київ – рідше за інших. 
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Серед усіх, N=1148

Серед тих, хто чув новину та знає деталі, N=934

Серед тих, хто почув новину/її деталі під час опитування, N=214
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Інше 

Не маю однозначної думки з цього питання 

Ніякої загрози немає, це результат інформаційної політики 
з боку української влади і ЗМІ

Російська влада намагаються підняти свій рейтинг серед 
російських виборців, напередодні парламентських 
виборів восени цього року

Росія «брязкає» зброєю, реальної загрози не існує

Нарощування кількості російських військ біля кордонів 
України, це торг з боку Росії. Введення російських військ 
можливо в разі, якщо Росія не отримає бажаного політи- 
чного результату

Існує реальна і серйозна загроза нападу Росії/введення 
російських військ на територію України

Важко відповісти

0 10 20 30 4
0 50
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Розподіл відповідей на питання

«На вашу думку, яка основна причина стягува- 
ння військ з боку російської владице…», N=1148, 
%*

50% респондентів зазначає, що основна причина 
стягування військ з боку влади РФ - це бажання 
анексувати більшу частину України, із захопленням 
Північно-Кримського каналу для можливості пода- 
чі води в окупований Крим. Респонденти зі Сходу 
рідше за інших надавали дану відповідь (34%).
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Бажання анексувати більшу частину України,    
із захопленням Північно- Кримського каналу 
для можливості подачі води в окупований Крим

Торг російської влади за подачу води до Криму 

Це результат підвищення градусу напружено- 
сті у взаєминах Росії і США

Бажання російської влади примусити Україну 
виконувати пункти угод (Мінські, Нормандсь- 
кий формат) на умовах Росії

Торг російської влади за відміну санкцій віднос- 
но Росії

Відповідь російської влади на санкції, накладені 
на В. Медведчука і Т. Козака

Не маю однозначної думки з цього питання

Інша причина

Важко відповісти

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

«Якщо уявити, що Росія введе війська в Україну, то 
яким може бути результат військових дій?», N=1148, %

Чоловіки майже у 2 рази частіше за жінок 
надавали дану відповідь. При цьому респонденти 
зі Сходу та Півдня рідше за інших обирали цю 
альтернативу, при цьому опитані у даних регіонах 
дещо частіше за інших відмічали, що у разі 
введення російських військ в Україну можна 
очікувати тривалого військового конфлікту, в 
результаті якого Україна зазнає поразки.

Майже третина респондентів (31%) зазначають, 
що у разі введення Росією військ в Україну, 
очікується тривалий військовий конфлікт, в резу- 
льтаті якого Росія зазнає поразки. 
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«Якщо уявити, що Росія введе війська в Україну, то яким може бути 

результат військових дій?», N=1148, %
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Буде тривалий військовий конфлікт, в результаті якого Росія зазнає поразки

Буде блискавичне вторгнення, в результаті яких українські війська будуть 
розбиті 

Буде блискавичне вторгнення, в результаті яких російські війська будуть 
знищені 

Буде тривалий військовий конфлікт, в результаті якого Україна зазнає поразки 

Не маю однозначної думки з цього питання 

Інше

Важко відповісти
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Розподіл відповідей на питання

«У даній ситуації (ескалації і стягуванні 
російських військ до кордонів України 
тазагрози вторгнення), найкращим 
рішенням з боку влади України, може 
бути…», N=1148, %*

Майже половина респондентів відмічають, що у 
наявній ситуації ескалації конфлікту найкращим 
рішенням з боку української влади може бути як 
посилення власних кордонів та мобілізація 
ресурсів для оборони, так і пошук партнерів та 
військової допомоги на Заході – 51% та 48% 
відповідно. Респонденти зі Сходу значно рідше 
за інших обирали дані відповіді.

Жінки частіше за чоловіків не могли надати 
відповідь на дане запитання або відмічали, що не 
мають однозначної думки.
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Посилення своїх кордонів військовим контингентом, 
повна мілітаризація, мобілізація, активізація створе- 
ння територіальної оборони, підготовка до відбиття 
нападу

Пошук партнерів і військової допомоги на Заході 

Посилення пошуків дипломатичних шляхів вирі- 
шення конфлікту, ініціювання нового перегово- 
рного процесу, метою якого маєстати посилення 
тиску на Росію

Активізація переговорнихпроцесів безпосередньо 
з Росією, для пошуку можливих компромісів

Прийняття умов Росії (повна капітуляція) 

Ніяк не реагувати, загрози не існує

Не маю однозначної думки з цього питання

Інше

Важко відповісти

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



12

01

02

Розподіл відповідей на питання: 

«Наскільки, Ви вважаєте, ефективні санкції Заходу 
щодо Росії і як це відбивається на відношенні РФ до 
України?», N=1148, %

Лише 6% опитаних зазначили, що санкції Заходу 
щодо Росії ефективні і достатньо стримують 
російську владу, частіше за інших дану відповідь 
надавали респонденти з Заходу.

Більшість респондентів відмічає недостатню/ 
низьку ефективність санкцій Заходу щодо Росії, 
так 42% опитаних зазначили, що санкції ефективні, 
але недостатні, щоб стримати агресію Росії проти 
України, ще 32% - санкції малоефективні, Росія не 
реагує на них і змінювати свою політику щодо 
України не буде.

к
в

іт
е

н
ь

 2
0

2
1

«Наскільки, Ви вважаєте, ефективні санкції Заходу щодо Росії і як це 

відбивається на відношенні РФ до України?», N=1148, %
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Санкції ефективні і достатньо стримують російську владу

Санкції ефективні, але недостатні, щоб стримати агресію Росії проти України

Санкції малоефективні, Росія не реагує на них і змінювати свою політику щодо 
України не буде 

Санкції тільки дратують владу Росії і можуть мати зворотній вплив на політику 
Росії щодо України

Не маю однозначної думки з цього питання 

Важко відповісти
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Розподіл відповідей на питання

«Як Ви ставитеся до умови Росії щодо визнання 
Л/ДНР частиною України як автономії з правом 
мати свої поліцію і суди?», N=1148, %

Лише 7% респондентів зазначили, що підтриму- 
ють умову Росії щодо визнання Л/ДНР частиною 
України як автономії з правом мати свої поліцію і 
суди. Респонденти зі Сходу майже у 2 рази 
частіше за інших зазначали дану відповідь.

53% опитаних виступають проти даної умови, 
вважають, що кордони України мають бути 
відновлені за будь-яку ціну, а Луганськ і Донецьк 
- повернуті до складу України, на рівних умовах з 
іншими областями;ще 21% респондентів 
виступає за замороження конфлікту на даний 
момент. При цьому чоловіча аудиторія та 
респонденти з сільської місцевості дещо 
частіше підтримували думку щодо відновлення 
кордонів за будь-яку ціну, жіноча аудиторія та 
респонденти з міст – думку щодо замороження 
конфлікту на даний 

момент.
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Вважаю, що кордони України мають бути відновлені 
за будь-яку ціну, а Луганськ і Донецьк, повернуті до  
складу України, на рівних умовах з іншими областя- 
ми

Вважаю, що немає сенсу зараз повертати ці терито- 
рії, варто заморозити конфлікт і залишити все, як є, 
поки не з'явиться реального і мирного способу по- 
вернення окупованих територій

Вважаю, що Л/ДНР повинні отримати автономію      
в складі України, з правом мати свої поліцію і суди

Вважаю, що Л/ДНР повинні приєднатися до Росії

Вважаю, що Україна повинна визнати незалеж- 
ність Л/ДНР

Не маю однозначної думки з цього питання 

Інше

Важко відповісти

*Сума відповідей не дорівнює 100%, так як респонденти могли обрати декілька варіантів відповіді
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«Чи підтримуєте Ви ідею про вступ України до НАТО?», N=1148, %

Розподіл відповідей на питання: 

«Чи підтримуєте Ви ідею про вступ України до 
НАТО?», N=1148, %

Чоловіки майже у 2 рази частіше за жінок 
зазначали, що цілком підтримують ідею про 
вступ України до НАТО.

Респонденти зі Сходу значно рідше за інших 
відмічали, що цілком або скоріше підтримують 
ідею про вступ України до НАТО.

Більшість респондентів підтримують ідею про 
вступ України до НАТО: 43% опитаних цілком 

підтримують дану ідею, ще 21% - скоріше 
підтримують.
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Цілком підтримую 

Скоріше підтримую

Скоріше не підтримую 

Зовсім не підтримую 

Не маю однозначної думки 

з цього питання

Важко відповісти
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Розподіл відповідей на питання: 

«Наскільки ймовірний, на Вашу думку, вступ 
України до НАТО найближчим часом(до року)?», 
N=1148, %

28% опитаних вважають вступ до НАТО найбли- 
жчим часом можливим (респонденти віком 18-27 
років частіше за інших зазначали дану відповідь), 
ще 37% - вважають вступ можливим, але не в 
найближчі роки.

По 14% респондентів вважають вступ до НАТО 
малоймовірним або зовсім не мають віри щодо 
даної перспективи.

Лише 7% респондентів повністю впевнені у тому, 
що вступ України до НАТО цілком ймовірнийнай- 
ближчим часом (до року). Респонденти віком 
18-27 років зазначали дану відповідь частіше за 
інші вікові групи.
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«Наскільки ймовірний, на Вашу думку, вступ України до НАТО 
найближчим часом (до року)?», N=1148, %
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Впевнений в цьому повністю Вступ до НАТО малоймовірно

Вступ можливий Не вірю у вступ України до НАТО

Вступ можливий, але не в найближчі роки 
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Чоловік

Жінка 

18-27 

28-35

36-45

45+

Початкова, неповна середня

Працюю повний/неповний робочий день в приватній компанії

Середня повна

Працюю повний/неповний робочий день на державному підприємстві

Непрацюючий пенсіонер

Середня спеціальна (технікум, училище, коледж)

Працюю на себе (самозайнятий) 

Повна вища освіта (спеціаліст, магістр, аспірантура, вчений ступінь)

Безробітний/ня

Учень, студент, аспірант і т.п.

Нам НЕ вистачає грошей на їжу

Нам вистачає грошей на їжу, але купувати одяг чи взуття вже складно

Нам вистачає грошей на їжу і одяг, але купувати такі речі, як холодильник або 
телевізор складно (потрібно накопичити або позичити)
Ми можемо купувати деякі дорогі речі (як, наприклад, телевізор або 

холодильник), але не можемо собі дозволити все, що хочемо

Ми можемо дозволити собі купити все, що хочемо

Перший ступінь вищої освіти (бакалавр) 

Домогосподарка/в декреті 

%, N=1148Віковий розподіл, %

%, N=1148Віковий розподіл, % %, N=1148Розподіл за типом зайнятості, % 

%, N=1148Розподіл за рівнем матеріального становища, %%, N=1148Розподіл за рівнем освіти, %

Портрет респондентів 
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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.



Дякуємо за увагу

та бажаємо міцного здоров’я


Проведено компанією«Нью Імідж Маркетинг Груп»на замовлення Українського інституту майбутнього на базі додатку «Lemur»


