
Презентація результатів всеукраїнського дослідження громадської думки

COVID-19 В УКРАЇНІ: ОЦІНКА ЗУСИЛЬ ІЗ БОРОТЬБИ З ПАНДЕМІЄЮ.
Вересень 2020 р.



Статус: загальнонаціональне дослідження

Строки проведення: 5-15 вересня 2020 р.

Метод: Масове опитування дорослого населення старше 18-ти років в 24-х областях України і 

Києві 

(За винятком АР Крим, м. Севастополь, непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей)

Вибірка: 1801 респондент

Похибка вибірки:  2,4%

Інформація 
про дослідження

→ Збір інформації проводився методом особистого інтерв'ю в 24-х областях України та м. Київ

(За винятком АР Крим, м. Севастополь, непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей). 

→ Респонденти відбиралися за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за місцем проживання (область), 

статтю та віком.

→ Деякі дані наведені у динаміці.



Епідемія коронавірусу в Україні дійсно
являє собою велику небезпеку для населення, або небезпека перебільшена
/ Квітень - вересень 2020 р.; % до опитаних /
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Це дійсно велика небезпека для населення

Це скоріше небезпека для населення, але не настільки велика і 
тільки для деяких

Як небезпека, так і ні / Важко сказати

Небезпека для населення скоріше перебільшена

Небезпека для населення дуже перебільшена



Чи справляється вітчизняна охорона здоров'я з навантаженням
у зв'язку з епідемією коронавірусу 
/ Квітень - вересень 2020 р.; % до опитаних /
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Упевнені, що справиться

Скоріш справиться

Як справиться, так і ні / 
Складно сказати

Скоріш не справляється

Упевнені що не справиться
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Повністю справляється

Швидше справляється

Як справляється, так і ні / 
Важко відповісти

Скоріше не справляється

Зовсім не справляється

Очікування на початку карантину

(28 березня - 3 квітня)

Оцінка через півроку

(5 - 15 вересня)



Довіра медичним працівникам, які займаються лікуванням хворих на COVID-19
/ Вересень 2020 р.; % до опитаних /
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Повністю довіряють

Скоріше довіряють

Як довіряють, так і ні (важко вдповісти)

Скоріше не довіряють

Зовсім довіряють



Довіра до офіційної статистики про кількість заражених COVID-19
/ Вересень 2020 р.; % до опитаних /
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23

34

14

Так, довіряють 

Ні, не довіряють - офіційна статистика применшує число 
заражених

Ні, не довіряють - офіційна статистика перебільшує число 
заражених

Важко відповісти



Чим більшою мірою зумовлене значне зростання
числа заражених COVID-19 в Україні за останні 2 місяці
/ Вересень 2020 р.; % до опитаних /
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Повне ігнорування заходів безпеки населенням

Фактичне самоусунення державної влади від боротьби з        
COVID-19

І те й інше рівною мірою

Важко відповісти




