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Кількість респондентів: 2 388 особи
1. Відомості щодо статі респондентів

чоловіки 21%

жінки 79%

жінки

чоловіки

5

2. Відомості щодо віку респондентів

0.50% 0.80%

5.60%

16.10%

27.50%

49.50%

14-18 років

19-29 років

30-44 років

45-59 років

60-70 років

понад 70 років

3. Результати узагальнення щодо освітнього рівня респондентів

3.73%

4.23% 0.59%
6.61%

0.21%

84.63%

вища освіта
повна загальна середня освіта
професійна або професійно-технічна освіта
неповна вища
неповна середня
учні
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4. Відомості щодо соціально-економічного статус (зайнятості)
респондентів

3.65%

2.68%1.51%
1.88%

0.08%

0.92%

89.28%

працюють у державному секторі
фізична особа-підприємець
пенсіонер
інше

працюють у приватному секторі
студент (учень)
безробітний
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5. Регіон проживання респондентів

3.70% 1% 2.90%
6.40%

6.90%

1.70%

1.10%

3.80%
6.70%

1.40%

3.80%

2.70%
0.60%
0.30%

4%

4.20%
4%

4%

1.20%
0.50%

3.60%
0.80%
7.30%

24.70%

Вінницька область
Дніпропетровська обл.
житомирська обл.
Запорізька обл.
Київська обл.
Луганська обл.
Миколаївська обл.
Полтавська обл.
Сумська обл.
Харківська обл.
Хмельницька обл.
Чернівецька обл.
м. Київ

2.70%

Волинська обл.
Донецька обл.
Закарпатська обл.
Івано-Франківська обл.
Кіровоградська обл.
Львівська обл.
Одеська обл.
Рівненська обл.
Тернопільська обл.
Херсонська обл.
Черкаська обл.
Чернігівська обл.
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6. Відомості щодо факту захворювання респондентів
або їх родичів чи близьких осіб

1.40%
19.10%
33.10%

46.60%

достовірно відомо, що так

достовірно відомо, що ні

цілком можливо

інший варіант відповіді

7. Інформація щодо ставлення українців до карантинних обмежень,
викликаних боротьбою з пандемією COVID-19

0.30%
22.20%

77.50%

дотримуються
не дотримуються взагалі

дотримуються частково
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8. Відомості щодо ставлення респондентів до осіб, які порушують
карантинні заходи

1.50%
15%

13.70%

1.10%

68.70%

нейтрально
підтримують інших осіб у відмові від дотримання карантинних заходів
негативно, але ззовні не виявляють своє ставлення
негативно, намагаючись усунути порушення
інше

9. Думка респондентів щодо достатності карантинних заходів,
запроваджених в Україні для зупинення поширення пандемії COVID-19

47.80%

52.20%

так

ні
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10. Думка респондентів із приводу заходів, яких необхідно вжити 1
повний локдаун із припиненням міжміського і міждержавного

-

транспортного сполучення (особливо на період свят)
-

комендантська година

-

карантин вихідного дня (із закриттям навіть аптек і продуктових

магазинів)
-

температурний скринінг

-

безкоштовне

тестування

всіх громадян

та

іноземців,

що

перебувають на території України, принаймні у віці від 12-14 років
періодичне тестування осіб, що спілкуються з громадянами при

-

здійсненні службових обов’язків
контроль за кількістю людей, що перебувають одночасно у

-

приміщеннях
здійснення

-

ретельної

дезінфекції

приміщень,

вулиць,

транспортних засобів загального користування, а не її імітація
-

безкоштовне лікування хворих на COVID-19

-

безкоштовна вакцинація

-

ізоляція

контактних

і

хворих

людей

із

посиленням

відповідальності останніх щодо можливого зараження оточуючих
-

якомога ширше запровадження дистанційної форми роботи

-

закриття всіх розважальних закладів на час пандемії

-

установлення спеціального часу відвідування магазинів літніми

людьми
-

припинення роботи супермаркетів та відкриття так званих МАФів

-

позбавлення пенсіонерів пільгового проїзду і навіть примусова

ізоляція вдома людей літнього віку та людей, які за здоров’ям входять до групи
ризику

1

Тут систематизовано відповіді, що найбільш часто надавалися респондентами.
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-

обмеження пересування тих осіб, яким не потрібно добиратися до

місця роботи
-

безоплатна видача масок, рукавичок та антисептиків

-

суворе

дотримання

регламенту

перевезення

пасажирів

громадським транспортом у час пік
-

застосування спеціальних мобільних застосунків для відстеження

переміщення хворих та осіб, які можливо є інфікованими
-

принципове застосування штрафних санкцій за недотримання

режиму карантину
-

доведення інформації про штрафи до населення через ЗМІ й інші

канали зв’язку
-

запровадження страхової медицини

-

соціальна підтримка медиків, вчителів, публічних службовців,

військовослужбовців, дітей тощо
-

модернізація лікарень

-

зменшення опору української громади з приводу введення

додаткових карантинних обмежень
-

розробка дієвої державної програми щодо боротьби із пандемією

COVID-19 та її наслідками, яка б передбачала економічно обґрунтовані, рішучі
заходи із визначенням конкретного результату; «переусвідомлення ситуації із
захворюванням і надання можливості
-

інформаційна роз’яснювальна кампанія фахівцями-вірусологами,

а не представниками PR»
-

розподіл коштів із фонду по боротьбі з гострою респіраторною

хворобою COVID-19 належним чином
-

введення податку на боротьбу з пандемією

-

відновлення в державі діяльності санітарно-епідемічної служби
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11. Інформація щодо причин найбільших хвилювань респондентів
в умовах поширення пандемії

17.60%

13%

18%
88.10%

35.50%

37%
61.20%
43.60%

хвилювання за здоров’я рідних та близьких
хвилювання з приводу власного здоров’я
нестача або відсутність в Україні дієвих ліків від коронавірусу
тривога з приводу матеріального благополуччя родини
хвилювання за стан здоров’я населення в цілому
внутрішні переживання через поширення епідемії
можлива продовольча криза
інше



Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей
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12. Інформація щодо оцінки респондентами власного
психологічного стану порівняно з до карантинним періодом

2.20% 1.20%
11%
39.90%
15.60%

30.10%

психологічний стан не змінився
відчувають себе пригнічено
психологічний стан зумовлюється постійним емоційним напруженням через страх
захворіти

тривога через введення у країні карантинних заходів
тривогою через економічний спад, невідомість того, що чекає населення України у
майбутньому, обмеження пересування простором, байдужість населення і
невиконання карантинних правил та ін
психологічний стан порівняно з докарантинних періодом навіть поліпшився
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13. Думка респондентів з приводу часу, протягом якого
триватимуть карантинні заходи

3.40%

0.40% 4.20%

19.80%

37.30%

31.50%

до середини 2021 р.

до кінця 2021 р.

ще 2-3 роки

до кінця 2020 р.

не знаю

інше
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14. Джерела інформації, з яких респонденти отримають відомості
про стан поширення пандемії в Україні та за кордоном
1.93%

21.60%

63.90%
32.20%

34.20%

телебачення, радіо, друкована преса
офіційні канали Всесвітньої організації охорони здоров’я, МОЗ України в соціальних мережах та
месенжерах
інформаційні портали новин в Інтернеті
офіційні сайти МОЗ України та Національної служби здоров’я України

інформація від знайомих, друзів, колег
інші різновиди джерел інформації (офіційні сайти РНБО України, університету Джона Хопкінса
та інших установ; безпосередньо в лікарні чи поліклініці, де працюють респонденти, або зі
службових документів та ін.)



Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей.
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15. Думка респондентів із приводу доступності тестування на
COVІD-19 в Україні

15.20%
27.30%

37.30%
20.20%

так, оскільки держава надає можливість зробити такий тест навіть безкоштовно
так, оскільки кожен має можливість зробити такий тест за власні кошти
ні, такий тест пересічному громадянину недоступний
ні, але не пояснили причину

16. Думка респондентів із приводу доступності медичної допомоги
особам, хворим на COVІD-19 або тим, хто має схожі симптоми (до
підтвердження діагнозу)

35%

65%

так

ні
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17. Думка респондентів щодо доцільності обмеження контактів з
особами, які перехворіли на COVІD-19

36.70%

63.30%

так

ні
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18. Результати опитування респондентів щодо масових подій в
Україні, що впливають на поширення коронавірусної хвороби

20%

22.90%

79.20%

38.90%

42.40%

62.10%

52.90%

масові розважальні заходи
масові заходи, які організовувалися перед виборами до місцевих органів
влади та місцевого самоврядування восени 2020 р. (передвиборча кампанія)
масові акції (протестні акції, флешмоби і т.п.)
релігійні зібрання у культових спорудах
скупчення людей під час голосування на місцевих виборах (2020)
проведення спортивних змагань
інше



Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей.
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19. Відомості щодо ставлення респондентів щодо запровадження
жорсткого карантину для боротьби з COVІD-19

11.70%
27.50%
15.30%

14%
31.60%

так

скоріше так

ні

скоріше ні

важко відповісти
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20. Інформація щодо розуміння респондентами режиму жорстких
карантинних заходів
2.85%
16.40%

59.80%

31.00%

33.30%
39.90%
34.60%
36.40%

карантинні заходи, що були введені в Україні навесні 2020 р.
закриття державних кордонів
дистанційне навчання школярів і студентів
обмеження пересування по вулицях населеного пункту у певні години («комендантська»
година)
обмеження руху транспорту (громадського та приватного)
оголошення стану надзвичайної ситуації
введення режиму «карантин вихідного дня»
інше



Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей.
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21. Думка респондентів відносно заходів, введення яких є гостро
необхідним для подолання епідемічної ситуації в Україні
2.40%1.50% 5.80%
4.10%

43.70%

11.60%
15.80%
12.80%

18.30%

41.40%

27%
28.60%
проведення вакцинації населення від коронавірусної хвороби в якомога стисліше строки
введення карантинних заходів, що застосовувалися в Україні навесні 2020 р.
повернення до дистанційного навчання школярів і студентів
повне закриття державних кордонів

обмеження можливості пересування громадян по вулицях населеного пункту у певні години («комендантська»
година)
обмеження руху транспорту (громадського та приватного)
введення режиму «карантин вихідного дня»
оголошення надзвичайної ситуації
введення загальнодержавного збору на боротьбу з COVІD-19
введення місцевого збору на боротьбу з COVІD-19
не вживати жодних карантинних заходів
свій варіант відповіді



Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей.
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22. Думка респондентів щодо суб’єктів, на яких має покладатися
нагляд за дотриманням карантинних заходів та обов’язок притягнення
до відповідальності осіб, що їх порушують

3.40%

21.20%

54.90%

10.90%
5.60%
4%

Національна поліція України

Національна гвардія України

ДСНС

МОЗ України

органи місцевого самоврядування інше
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23. Думка респондентів щодо переваг введення карантину
в Україні і світі
1.42%
13.80%

35.90%

30%

41.90%
32.90%

ніяких переваг

сприяння розвитку комунікації за допомогою цифрових технологій

переваги, пов’язані з освітньою діяльністю (відкриття онлайн-доступу до
бібліотечних фондів, відкриті лекції науковців в онлайн-форматі та ін.)
розвиток культурної сфери (відкриття онлайн-експозицій музеїв, доступ до трансляції
вистав світових театрів та концертів всесвітньовідомих колективів, відео-формат
спілкування з діячами мистецтва і культури
діджиталізацію макро- та мікроекономіки (розвиток ІТ-сфери, збільшення онлайнпродажів)
свій варіант відповіді



Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей.
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24. Думка респондентів щодо негативних наслідків введення
карантину в Україні і світі

1.40%
24.80%

20.60%

82%

22.90%
41.60%
79.30%
68.70%

75.10%

економічний спад у державі
зростання рівня безробіття
зниження якості освіти школярів та студентів через дистанційний формат навчання
виникнення стану психологічного напруження у суспільстві
зміна звичного ритму життя
обмеження вільного пересування, зокрема, осіб похилого віку
неможливість відвідувати публічні місця (кафе, бари, ресторани, театри, клуби та ін.)
неможливість повноцінно задовольняти потреби у товарах певних категорій (одяг, меблі,
прикраси, товари госп. вжитку та ін.)
свій варіант відповіді



Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей.
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25. Інформація про вчинення щодо респондентів шахрайських дій
та вплив фейкових новин, пов’язаних із COVІD-19
1.40%
0.70%
9.70%

88.20%

ставали жертвою шахрайства

піддавалися лише фейкам
ставали жертвами шахрайства і піддавалися фейкам
таких випадків не було
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26. Відомості щодо ставлення респондентів до міждержавного
співробітництва щодо запобігання COVІD-19
1.50%
8,30%

22.20%

22%

45.50%

міжнародна спільнота докладає максимальних зусиль
співробітництво є плідним частково
співробітництво є безрезультатним
байдуже ставлення
складно відповісти
інше

27

КАЛІНІНА А. В.
кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу кримінологічних
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЩОДО
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВИХ ТА КРИМІНОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ
ПАНДЕМІЇ COVID-19
Опитування проводилося із початку січня до травня 2021 р. за
допомогою програми «Google Forms».
Кількість респондентів: 843 особи.
1.

Розподіл респондентів за регіоном проживання
м. Київ

5.00%

Чернігівська область

3.20%

Чернівецька область

2.00%

Черкаська область

1.90%

Хмельницька область

3.50%

Херсонська область

3.50%

Харківська область
Тернопільська область

10.20%

2.20%

Сумська область

2.40%

Рівненська область

4.50%

Полтавська область

3.20%

Одеська область

4.00%

Миколаївська область

3.60%

Львівська область

3.80%

Луганська область

2.40%

Кіровоградська область

5.60%

Київська область

4.20%

Івано-Франківська область

2.30%

Запорізька область

4.30%

Закарпатська область

4.20%

Житомирська область

3.50%

Донецька область

6.20%

Дніпропетровська область

5%

Волинська область

3.20%

Вінницька область
0.00%

6.10%
2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%
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2.
Розподіл респондентів залежно від форми власності установи,
в якій вони працюють
1,90%
15,10%
Державна
форма
власності
Комунальн
а форма
власності
Приватна
форма
власності

83,00%

3.

Розподіл респондентів відповідно до займаної посади

1.00%
10.60%

4.80%
Лікар

Медична
сестра/медичний
брат

57.60%
26.00%

Молодша медична
сестра/санітарка
Лаборант

Лікар-лаборант
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4. Середня кількість років стажу роботи респондентів за фахом
склала 15 років.
5. Сфера спеціалізації респондентів
70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%
лікування інфекційних хвороб (60 %)

загальна терапія (10 %)

хірургія (7 %)

педіатрія (3 %)

анестезіологія та інтенсивна терапія (4 %)

лабораторна діагностика (2 %)

урологія (2 %)

акушерство і гінекологія (2 %)

неврологія (1 %)

амбулаторна та інтенсивна терапія (1 %)

клініко-діагностична лабораторія (2 %)

ендокринологія (1 %)

екстрена допомога (1 %)

стоматологія (2 %)

реаніматологія (1 %)

кардіологія (1 %)

30

6. Інформація щодо безпосередньої роботи респондентів із хворими
на COVID-19 у період пандемії.

Так, працює зараз

1.90%
16.20%

Так, був досвід роботи з
такими хворими протягом
карантинру

11.40%

70.50%

Так, мав досвід роботи з
такими хворими ще до
початку карантину
Ні

7. Ставлення медичних працівників до відкладення (перенесення)
планових операцій під час карантину

17.00%

19.70%

Позитивне
16.00%

47.20%

Нейтральне

Негативне
Важко відповісти
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8. Думка респондентів щодо обґрунтованості з протиепідемічної
точки зору карантинних заходів, що мали або мають місце в Україні

90.00%
80.00%

70.00%
60.00%

83.00%

50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

17.00%

0.00%
Так, карантинні
заходи є
обгрунтованими

Ні, карантинні заходи
є не обгрунтованими

9. Карантинні заходи, введення яких в Україні є, на думку
респондентів, необґрунтованим

введення локдауну, який через невідповідність офіційних даних до
реальної кількості хворих та протестованих на COVID-19 навесні 2020 р. було
введено зарано, а восени 2020 р. – запізно;

заборона навесні 2020 року прогулянок в парках/лісі,
користування спортивними майданчиками на вулиці, навіть поодинці або з
особами, з якими проживає громадянин у спільному помешканні;

носіння засобів індивідуального захисту (масок, респіраторів) на
вулиці, дезінфекція доріг/тротуарів, зупинок громадського транспорту,
під’їздів;

переведення шкіл на дистанційний режим роботи;

заборона роботи деяких торгових точок з промисловими товарами,
за умови, що ці товари продаються в супермаркетах разом з продуктами;

закриття відкритих майданчиків (ринків) для продажу;

обмеження на продаж деяких непродовольчих товарів в магазинах
(супермаркетах) у січні 2021 р., коли можна було придбати лише продукти
харчування та предмети особистої гігієни;

карантин вихідного дня;

вакцинація населення;

обмеження автомобільного сполучення між областями;

закриття ринків;

інше.
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10. Думка медичних працівників щодо причин заниження реальної
кількості хворих із діагнозом COVID-19 в Україні. Це відбувається через:

відсутність точних тестів на наявність захворювання (48,5 %);

тривале очікування результатів ПЦР-тесту (1,0 %)

відсутність місць у лікарнях для лікування хворих на COVID-19
(4,0 %);

недостатня кількість безкоштовних експрес-тестів або ПЦР-тестів
у місцевих поліклініках та лікарнях (2,0 %);

тестуванню підлягають не всі хворі особи із симптомами, схожими
на COVID-19 (3,0 %);

до лікаря звертаються не усі особи, які мають симптоми гострого
респіраторного захворювання (6,0 %);

лікарі первинної ланки часто не призначають пацієнтам із
симптомами гострого респіраторного захворювання або пневмонії обстеження
на COVID-19 (2,0 %);

діагнози ставляться кожному хворому (32,7 %);

інше (0,8 %).
11. Зміни у робочому навантаженні на медичних працівників з
початку пандемії COVID-19 в Україні
0.90%

2.80%

4.70%

Так, робоче навантаження
збільшилося

11.30%

Робоче навантаження скоріше
збільшилося, ніж ні

Робоче навантаження скоріше
зменшилося, ніж збільшилося

13.20%

Робоче навантаження не
змінилося
Робоче навантаження різко
знизилося
Важко відповісти

67.00%
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12. Інформація щодо отримання респондентами доплати для
медичних працівників, зайнятих у ліквідації епідемії та здійсненні заходів
із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19

Доплату отримують

7.70%
12.50%

Доплату не отримують, але
відповідно до рішення КМУ
повинен (на) отримувати

6.70%

Не повинен отримувати доплату

73.10%
Отримує не в повному обсязі

13. Точка зору респондентів щодо природи походження вірусу SARSCoV-2.

0.90%
2.00%

14.70%

Вірус має природнє
походження
Вірус є штучно створеним
Змішана природа

82.40%

Важко відповісти
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14. Інформація щодо перенесення респондентами хвороби COVID-19

29.20%
28.30%
42.50%

Достовірно відомо, що хворів
Не хворів

Цілком можливо, що хворів (безсимптомно, підозра на ін. хворобу
тощо)

15. Ставлення медичних працівників до осіб, які порушують
карантинні заходи

13.30%
23.80%

62.90%

Нейтральне ставлення
Негативно, але ззовні ставлення не виявляється
Негативно: роблю зауваження громадянам, звертаюся до правоохоронних органів з приводу
порушення норм карантину органами, установами та ін.
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16. Думка респондентів щодо достатності карантинних заходів, які
вводилися на території України, починаючи з березня 2020 р. по травень
2021 р.

80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

73.30%

26.30%

Так, карантинні заходи були Ні, карантинні заходи не були
достатніми
достатніми

17. Пропозиції респондентів щодо запровадження додаткових
карантинних заходів (у випадку відповіді «ні» щодо достатності
карантинних заходів на території України).

особи, які працюють у сферах охорони здоров’я, послуг, освіти та
ін. (медпрацівники, продавці, водії громадського транспорту, касири, вчителі
і т.д.) повинні під час карантину обстежуватись на COVІD-19 не рідше, ніж
один раз на місяць;

перевірка температури тіла перед входом до місць масового
скупчення людей (магазинів, супермаркетів, закладів громадського
харчування і т.п.);

надавати можливість безкоштовного отримання засобів
індивідуального захисту (масок) при вході до місць масового скупчення
людей;

обмеження кількості відвідувачів у місцях масового скупчення
людей;

суцільне тестування високо чутливими тестами населення,
епідемічний контроль за хворими, санація носіїв вірусу;

за можливості – дистанційний режим роботи підприємств,
установ, організацій;

жорсткі заходи контролю за дотриманням карантину та ін.
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18. Думка респондентів щодо виправданості активації протоколу
медичного сортування для хворих на коронавірус
так, активація протоколу є виправданою, оскільки
41,6% його застосування спрямоване на ефективний
розподіл надання допомоги пацієнтам, коли ресурсів
не достатньо для надання допомоги всім і негайно
його активація є виправданою при 100 %
12,9% наповненості ліжок в опорних лікарнях для хворих
на коронавірус
ні, держава повинна забезпечити умови лікування
29,7% всім хворим за будь-яких умов – жоден пацієнт не
повинен залишитися без допомоги.

15,8%

ні, в жодному разі не є виправданою, оскільки в
такому випадку порушуються основоположні права
людини, зокрема, й право на життя, право на
охорону здоров'я, медичну допомогу та ін.

19. Оцінка медичними працівниками ймовірності активації
протоколу медичного сортування, з пріоритетом надання медичної
допомоги хворим з більшими шансами на виживання

51,6%

так, таку ймовірність не можна відкидати, оскільки
прогнозування темпів поширення пандемії має не точний
характер

11,8%

так,
ймовірність
активації
протоколу
сортування
підвищується у випадку, коли щоденно в Україні буде
фіксуватися близько 20 тис. випадків інфікування
коронавірусом

5,4%

так, це може статися у найближчому майбутньому, зважаючи
на швидкість поширення хвороби та швидкість заповнення
ліжок в опорних лікарнях для хворих на коронавірус

30,1%

ні

1,0%

інше (особиста думка респондента): протоколи діють: хворих
з дуже низькою сатурацією, літніх людей не госпіталізують,
залишаючи без кваліфікованої медичної допомоги
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20. Думка респондентів щодо тривалості карантинних заходів в
Україні.

завжди
ще 2-3 роки
до кінця 2021 року
до середини 2021
року
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

21. Оцінка респондентами доступності тестування на COVІD-19 в
Україні.

5.80%
24.30%

51.50%

так, оскільки держава надає
можливість зробити такий тест
навіть безкоштовно

так, оскільки кожен має
можливість зробити такий тест
за власні кошти
ні, такий тест пересічному
громадянину недоступний
18.40%

інше
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22. Тестування на COVІD-19 в Україні повинне відбуватися:

тестування не потрібне

1.00%

у змішаній формі

за власний кошт громадян

32.50%

0%
66.50%

безкоштовно: держава має забезпечити тестування
всім громадянам
0.00%

10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

23. Оцінка медичними працівниками доступності лікування від
COVІD-19 в Україні.

52.00%
51.00%
51.40%
50.00%
49.00%
48.60%

48.00%

47.00%
Лікування доступне

Лікування не доступне

24. Проходження медичними працівниками спеціального
інструктажу, курсів підвищення кваліфікації і т.п. з приводу надання
медичної допомоги хворим на COVІD-19 відбувається (відбувалося):
19,3 %
70,0 %
8,7 %
2,0 %

лише на початку пандемії в Україні
постійно (в тому числі онлайн)
не
проходив
інструктаж,
курси
підвищення кваліфікації і т.п.
самоосвіта
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25. Стан забезпечення засобами індивідуального захисту медичних
працівників в Україні під час пандемії є:
достатнім

2.80%

17.00%

задовільним
39.60%
8.50%

таке забезпечення здійснюється на
належному рівні лише у великих
населених пунктах, у той час як у
невеликих його майже немає
недостатнім

такого забезпечення майже немає

32.10%

26. Інформація про те, чи надавалася допомога у забезпеченні
засобами індивідуального захисту, медичними препаратами, ліками,
медичною апаратурою тощо медичній установі, в якій працює
респондент, протягом пандемії COVІD-19. Така допомога:
1.00%
16.30%

18.30%

надавалася лише на
початку пандемії (весна
2020 р.)
надається постійно
протягом усього періоду
карантину в Україні
надається періодично

не надається
64.40%
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27. Суб’єкти надання допомоги закладам охорони здоров’я у
забезпеченні засобами індивідуального захисту, медичними препаратами,
ліками, медичною апаратурою та ін.
змішана форма
допомоги: і державні, і
приватні суб'єкти

28.50%

окремі громадяни за
власною ініціативою

4.90%

громадські організації,
волонтери

22.20%

посадові особи
державних чи місцевих
органів влади

44.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

28. Протягом пандемії COVІD-19 забезпечення засобами
індивідуального захисту, спецодягом, антисептиками і т.п. працівників та
пацієнтів медичного закладу, у якому працю респондент:
залишилося без змін, на
низькому рівні

8.50%

залишилося без змін, на
достатньому рівні

34.90%

12.30%

погіршилося

44.30%

покращилося
0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%
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29. Думка респондентів щодо можливості введення в обіг дієвих
ліків від SARS-CoV-2 протягом найближчого часу (один-два роки)?

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%

20.00%
10.00%

36.10%

63.90%

0.00%
Можливо

Не можливо

30. Думка респондентів щодо обов’язкової суцільної вакцинації
населення

Вакцинація не потрібна, оскільки в людини
не формується стійкий імунітет до цього
захворювання

4.00%

Лише за бажанням особи

4.80%
56.90%

Ні, не потрібно

Так, потрібно

0.00%

34.30%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%
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31. Вакцинація повинна відбуватися:

повинна бути змішана
система фінансування

13.30%

за кошти з інших джерел
(наприклад, міжнародних
інвестицій)

2.80%

за власний рахунок
громадян

7.50%

за рахунок державних
коштів

76.40%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

32. Погляд респондентів на те, чи змінилося у суспільстві
ставлення до дотримання вимог особистої гігієни
інше

1.00%

ні, нічого не змінилося

так, люди стали більше ігнорувати особисту
гігієну

так, люди стали уважніше ставитися до цього
питання

18.00%

1.00%

80.00%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%
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33. Масові події в Україні, які на думку респондентів, вплинули на
поширення короновірусної хвороби 1
17,6 %

спортивні змагання

70,6 %

масові розважальні заходи

34,3 %

масові акції (протестні акції, флешмоби і т.п.)

50,0 %

масові заходи, які організовувалися перед місцевими виборами
2020 р. (концерти, зустрічі з кандидатами і т.п.)

37,3 %

місцеві вибори (жовтень 2020 р.)

42,2 %

релігійні обряди

7,0 %

інше

34. Думка респондентів щодо того, чи необхідне запровадження
жорсткого карантину для боротьби з хворобою COVІD-19 в Україні

13.40%

21.20%
так
скоріше так, ніж
ні
ні

20.20%

скоріше ні, ніж
так

10.60%

34.60%

Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей
1
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це:

35. Режим жорстких карантинних заходів, на думку респондентів,





27,2 %

оголошення надзвичайної ситуації

41,7 %

карантинні заходи, що були введені навесні 2020 р. в Україні

17,5 %

введення режиму «карантин вихідного дня»

33,0 %

обмеження пересування по вулицях населеного пункту у певні
години («комендантська» година)

23,3 %

обмеження руху транспорту (громадського та приватного)

41,7 %

закриття державних кордонів

32,0 %

дистанційне навчання школярів та студентів

1,0 %

інше

Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей
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36. Карантинні заходи, введення яких є гостро необхідним в
Україні з метою покращення теперішньої епідемічної ситуації в Україні 2
5,8 %
28,2 %
31,1 %

оголошення у державі надзвичайної ситуації
запровадження карантинних заходів, що були введені в Україні
навесні 2020 р.
запровадження жорсткого локдауну окремих регіонів України
залежно від конкретної епідемічної ситуації

42,7 %

вакцинація населення

16,5 %

введення режиму «карантин вихідного дня»

13,6 %

обмеження пересування по вулицях населених пунктів у певні
години («комендантська» година)

3,9 %

обмеження руху транспорту (громадського та приватного)

23,3 %

закриття державного кордону

17,5 %

повне дистанційне навчання школярів та студентів

5,0 %

інше

Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей
2
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37. Нагляд за дотриманням карантинних заходів та обов’язок притягнення до
відповідальності осіб, що їх порушують, на думку респондентів, повинен покладатися
на:

інше

12.40%

Міністерство охорони здоров'я України

27.10%

Державну службу України з надзвичайних
ситуацій

Національну гвардію України

9.40%

4.20%
46.90%

Національну поліцію
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00%

38. Думка респондентів щодо необхідності розміщення інфекційних
лікарень (модульних лікарень та медпунктів) за межами населених
пунктів

34.90%
22.60%
так, необхідно

42.50%

ні, такої необхідності немає
не має значення
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39. Думка респондентів щодо необхідності встановлення особливих
правил утилізації використаних предметів санітарно-медичного
призначення, якими користуються пересічні громадяни (захисні маски,
гумові рукавички, тара від антисептиків тощо) у світлі сучасної
епідемічної ситуації
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%

40.00%
30.00%
20.00%
10.00%

75.50%

24.50%

Така необхідність існує,
оскільки подібні правила є
вкрай необхідними для
підтримки епідемічного
благополуччя населення

Немає такої необхідності,
оскільки існуючих
загальновідомих правил
утилізації цілком достатньо

0.00%
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Кількість респондентів: 710 осіб.
1. Розподіл респондентів за регіоном проживання
м. Київ
Чернігівська область

3.40%
1.20%

Чернівецька область

3.10%

Черкаська область

2.90%

Хмельницька область
Херсонська область

4.30%
1.20%

Харківська область

5.60%

Тернопільська область

4.40%

Сумська область

3.70%

Рівненська область

4.40%

Полтавська область

6.00%

Одеська область
Миколаївська область

4.10%
1.20%

Львівська область

3.60%

Луганська область

3.20%

Кіровоградська область

5.90%

Київська область

9.90%

Івано-Франківська область

4.40%

Запорізька область

4.40%

Закарпатська область

2.60%

Житомирська область

2.60%

Донецька область

3.90%

Дніпропетровська область

6%

Волинська область

5.40%

Вінницька область
0.00%

2.60%
2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%
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2. Оцінка змін у санітарному та епідеміологічному стані населення
України у період до введення карантину через COVID-19 у зв’язку із
ліквідацією санітарно-епідеміологічної служби як окремого центрального
органу виконавчої влади та перерозподілу її функцій між іншими
органами

3.90%
13.20%

71.50%
погіршився

11.40%

покращився
залишився без змін
важко відповісти

3. На думку респондентів, ліквідація санітарно-епідемічної служби
як центрального органу виконавчої влади та перерозподілу її функцій між
іншими органами сприяла погіршенню епідемічної ситуації в Україні в
умовах поширення пандемії COVID-19
81.20%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

17.80%

30.00%

1.00%

20.00%
10.00%
0.00%
Так

Ні

Інше

50

4. Думка респондентів щодо необхідності відновлення діяльності
санітарно-епідеміологічної служби як окремого центрального органу
виконавчої влади, що існував в Україні до 2017 р.

18.10%

5.90%

76.00%

Так, її відновлення
доцільне
Ні, її відновлення не
доцільне
Інше

5. На думку респондентів, інфекційний нагляд і контроль в Україні
в умовах відсутності санітарно-епідеміологічної служби як центрального
органу виконавчої влади повинні здійснювати:
56,6 %
26,6%
9,3 %
41,8 %



головний державний санітарний лікар України
установи охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, шпиталі,
медичні лабораторії)
місцеві органи центральної влади та органи місцевого
самоврядування
нова мережа спеціально створених органів зі спеціальним
статусом

2,4 %

Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

5,0 %

Санітарно-епідеміологічна служба

1,0 %

лабораторні центри

0,5 %

всі перелічені суб’єкти

1,0 %

інше (лабораторні центри, центри громадського здоров’я)

Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей
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6. На думку респондентів, найбільшу загрозу для громадського
здоров’я в Україні представляє:

інше

4.00%

інший шкідливий вплив на стан здоров'я
(забруднення повітря, води, грунту та ін.)

радіаційне ураження жителів України

64.90%

24.50%

масові неінфекційні захворювання (наприклад,
отруєння продуктами харчування, алкоголем,
хімічними речовинами тощо)
поширення професійних захворювань

53.10%

22.40%

поширення інфекційних хвороб

86.00%

0.00% 10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%

7. Інформація щодо того, чи хворіли респонденти на COVІD-19
цілком можливо ,
48.10%

50.00%
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%

достовірно відомо,
що так, 29.30%

безсимптомно,
підозра на іншу
хворобу тощо,
19.90%

20.00%

15.00%
10.00%

інше, 2.70%

5.00%
0.00%



Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей
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8. Природа походження вірусу SARS-CoV-2, на думку респондентів,
є:
3.50%

28.40%

природною
штучною
інше

68.10%

9. Думка респондентів щодо того, чи зменшить вакцинація
населення кількість випадків захворювання на коронавірус та істотно
скоротить темпи поширення захворювання

3.50%
7.90%
25.10%

2.90%

так
скоріше так, ніж ні
скоріше ні, ніж так

скоріше ні, ніж так

17.80%

ні
інше

42.80%

53

10. Думка респондентів щодо обов’язкової вакцинації населення

Вакцинація повинна бути
обов'язковою

1.00%
5.00%

31.00%
Вакцинація не має бути
обов'язковою
Вакцинація повинна бути
обов'язковою для визначених
груп населення
Інше

63.00%

11. На думку респондентів, вакцинація населення має відбуватися:

інше

за змішаною системою (зокрема, соціальноуразливі прошарки населення забезпечуються
вакциною безкоштовно)
за рахунок інших джерел (наприклад,
міжнародних інвестицій)

за власний рахунок громадян

за рахунок державних коштів
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00%
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12. Думка респондентів щодо того, коли в Україні з’явиться
доступна ефективна вакцина
1.30%
16.10%

вона вже є
у першій половині 2021 року
у другій половині 2021 року

52.90%

не раніше 2022 року
29.70%

13. На думку респондентів, карантинні заходи, запроваджені в
Україні для зупинення поширення пандемії COVІD-19, є:
45.00%
40.00%

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

15.00%
10.00%
28.80%

42.20%

5.00%

29.00%

0.00%
Достантніми

Не достатніми

Важко відповісти
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14. Заходи, які, на думку респондентів, необхідно запровадити
додатково для зупинення поширення пандемії COVІD-19:
8,4 %
21,5 %
42,1 %

оголошення у державі надзвичайної ситуації
запровадження карантинних заходів, що були введені в Україні навесні
2020 р.
запровадження жорсткого локдауну окремих регіонів України залежно
від конкретної епідемічної ситуації

50,5 %

вакцинація населення

11,4 %

введення режиму «карантин вихідного дня»

16,1 %

обмеження пересування по вулицях населених пунктів у певні години
(«комендантська» година)

13,4 %

обмеження руху транспорту (громадського та приватного)

31,4 %

закриття державного кордону

20,3 %

повне дистанційне навчання школярів та студентів

6,0 %

інше:
- введення ефективного контролю за джерелом інфекції та
контактними особами, їх ізоляція (самоізоляція);
- вдосконалення виявлення хворих, їх терапії, відвідування родичами,
визначення контактних із хворим осіб, проведення обов'язкових
аналізів після одужання, якісний збір анамнезу;
- введення періодичного суцільного тестування населення на COVІD19 з метою раннього виявлення захворювання, відстеження контактів
інфікованої особи, їх ізоляція (самоізоляція);
- проведення протиепідемічних заходів, адекватних відповідній
епідемічній ситуації;
- проведення навчальних семінарів (вебінарів) для працівників
торгівлі, системи освіти, державних установ та інших соціально
важливих організацій;
- ізоляція населених пунктів з високою захворюваністю;
- забезпечити дійсну самоізоляцію хворих, людей з підозрою на
захворювання, контактних осіб;
- проведення дезінфекції окремих територій;
- вивчення мутації вірусу, вивчення циркуляції вірусу на окремих
територіях та серед тварин, які можуть бути розповсюдниками вірусу;
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- дотримання правил особистої гігієни, соціальної дистанції;
- проведення додаткових протиепідемічних заходів органами
самоврядування (дезінфекція зупинок, місць скупчення населення
тощо; заборона проведення масових заходів в оздоровчих установах
та в закладах відпочинку та інші) та ін.

15. Думка респондентів про необхідність посилення карантинних
заходів в Україні щодо перебування у місцях громадського користування
66.20%
70.00%

60.00%

50.00%

40.00%

22.30%
30.00%

11.40%

20.00%

10.00%

0.00%
Необхідно посилити

Немає потреби у посиленні

Немає значення

16. Думка респондентів про необхідність поширення практики
використання мобільного застосунку на зразок «Дій вдома» і на можливі
випадки епідемій/пандемій інших небезпечних інфекційних хвороб
населення
80.00%

72.60%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%

24.10%
30.00%
20.00%

3.30%

10.00%
0.00%
так, необхідно

ні, немає такої необхідності

важко відповісти

57

17. На думку респондентів, карантинні заходи триватимуть:

4.70%

17.70%

2.90%

до середини 2021 року

31.20%

до кінця 2021 року

до 2023-2024 року
завжди
важко відповісти
43.50%

18. На думку респондентів, на теперішній час ставлення в
українському суспільстві до дотримання вимог особистої гігієни:

Змінилося: громадяни
стали уважніше ставитися
до власної гігієни

10.30%
8.60%

Ні, не змінилося

81.10%

Важко відповісти
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19. Масові події в Україні, які, на думку респондентів, вплинули на
поширення короновірусної хвороби
15,0 %

спортивні змагання

81,2 %

масові розважальні заходи

33,6 %

масові акції (протестні акції, флешмоби і т.п.)

52,3 %

масові заходи, які організовувалися перед місцевими виборами
2020 р. (концерти, зустрічі з кандидатами і т.п.)

35,7 %

місцеві вибори (жовтень 2020 р.)

46,2 %

релігійні обряди

1,0 %

інше (наприклад, міграція населення)

20. Думка респондентів щодо необхідності розміщення інфекційних
лікарень (модульних лікарень та медпунктів) за межами населених
пунктів

21.20%
34.90%
так, необхідно
ні, такої необхідності немає
не має значення

43.90%
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21. Думка респондентів щодо необхідності встановлення особливих
правил утилізації використаних предметів санітарно-медичного
призначення, якими користуються пересічні громадяни (захисні маски,
гумові рукавички, тара від антисептиків тощо) у світлі сучасної
епідемічної ситуації

Інше

3.10%

Ні, оскільки існуючих загальновідомих правил
утилізації цілком достатньо

31.80%

65.10%
Так, оскільки такі правила є вкрай
необхідними у підтримці епідемічного
благополуччя населення

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ
ТА ФІНАНСІВ ЩОДО НАСЛІДКІВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ШЛЯХІВ
ЇХ УСУНЕННЯ
Опитування проводилося із початку січня до травня 2021 р. за
допомогою програми «Google Forms».
Кількість респондентів: 116 осіб.
1.
Якими є, на думку респондентів, визначальні риси
(особливості) кризи, що відчуває світова економіка у зв’язку з пандемією
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2 (далі – COVID-19)

8.6%

3.4%

0.9%
0.9%
1.7%

30.2%

21.6%

9.5%

2.6%
2.6%
2.6%
2.6%
1.7%
3.4%
2.6%

12.9%

5.2%
4.3%
2.6%

6.9%
2.6%
2.6%

12.1%

невизначеність та непередбачуваність
масштабність
зміна цінностей
паніка
зміна стилю життя споживачів
падіння ВВП
безробіття
зменшення доходів населення
перебудова економіки на нові умови
фінансова криза
обмеження підприємницької діяльності
зниження цін на нафту
колапс транспортної системи (особливо авіації)
погіршення стану туристичної галузі
обмеження міграції, у точу числі, трудової
крах світової медицини
падіння світового фондового ринку
накопичення ефекту відкладеного попиту на товари та послуги
розвиток цифрових технологій
зростання доходів фармацевтичної галузі й сфери online-розваг
уведення нових дистанційних форм трудової та освітньої діяльності
важко відповісти
інше
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2.
Якими є, на думку фахівців, головні особливості економічної
кризи в Україні внаслідок світової коронакризи та запровадження у
державі карантинних заходів під час боротьби з пандемією COVID-19

нестабільність та невизначеність ситуації
посилення тиску на середній та малий бізнес
зниження платоспроможності населення

1.7%

1.7%

13.9%

3%

підвищення рівня безробіття

15.5%

0.9%

падіння ВВП

0.9%
9.5%

інфляція
скорочення грошових переказів трудових мігрантів

12.9%

істотне скорочення надання транспортних послуг
19%

3%

скорочення експорту продукції
відсутність дієвої допомоги держави

7.8%
0.9%

6.9%

1.7% 3%
0.9%

8.6%

зниження ділової активності
колапс туристичної сфери
непрофесіоналізм, нерішучість, несистемність дій влади у
подоланні економічних наслідків пандемії
вимушена зміна національної моделі управління
економікою
переформатування соціальної поведінки людей
зменшення інвестицій
важко відповісти
інше

3.
Якими є, як вважають респонденти, ключові фактори ризику
для української економіки в умовах поширення пандемії COVID-19
-

запровадження жорстких карантинних обмежень через поширення

COVID-19 та неспроможність національної медичної системи зупинити
хворобу – 41,7%
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-

значне зростання дефіциту державного бюджету України та

касових розривів у Пенсійному та інших фондах державного соціального
страхування – 42,6%
-

політична криза в Україні на тлі соціальних протестів через

неспроможність Уряду впоратися з наслідками поширення COVID-19 –44,3%
-

нова світова фінансова криза, яку викличе подальше поширення

пандемії COVID-19 – 30,4%
-

пауза у співпраці з МВФ та іншими міжнародними фінансовими

донорами, що надавали Україні допомогу у досягненні макроекономічної
стабілізації та створенні необхідних передумов для проведення економічних
реформ, і як наслідок можливість дефолту по зовнішнім боргам – 14,8%
-

нестабільність на світових ринках під час строку виплат Україною

державного боргу перед МВФ – 11,3%
-

скорочення зовнішнього інвестування економіки України – 38,3%

-

зниження довіри до банківського сектору економіки з боку

громадян України – 17,4%
-

масові банкрутства підприємств малого та середнього бізнесу –

68,7%
-

зростання рівня безробіття – 75,7%

-

падіння платоспроможності та погіршення якості життя пересічних

громадян України– 71,3%
-

прискорення у країні інфляційних процесів – 47,8%

-

зменшення обсягів українського експорту внаслідок сповільнення

міжнародної торгівлі та запровадження нових карантинних бар’єрів для
української продукції з боку іноземних країн – 32,2%
-

порушення транспортної логістики доставки сировини і продукції

та усталених виробничих зав’язків як всередині країни, так і з іноземними
підприємствами (партнерами) – 24,3%
–18,3%

недоотримання коштів від трудової міграції українських громадян
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-

можливий неврожай на тлі змін клімату – 12,2%

-

соціальний

та

економічний

занепад

внаслідок

посилення

неплатоспроможності окремих галузей реального сектору української
економіки – 52,2%
-

інше – 7,2%

4.
Який сектор або сектори української економіки, на думку
респондентів, можуть стати своєрідними стабілізаторами економічної
ситуації в України від критичного занепаду
-

аграрний (сільськогосподарський) – 33,6%

-

промисловість – 17,2%

-

машинобудування – 4,3%

-

літакобудування – 0,9%

-

металургія – 0,5%

-

енергетика – 0,9%

-

ВПК – 0,9%

-

хімічна промисловість – 1,7%

-

легка промисловість – 1,7%

-

харчова промисловість – 3,4%

-

будівельна галузь – 2,6%

-

малий та середній бізнес – 4,3%

-

ритейл (роздрібна торгівля) – 10,3%

-

сектор послуг – 2,6%

-

перевезення – 2,6%

-

ІТ-сфера – 25,9%

-

медична сфера – 1,7%

-

фармацевтика – 4,3%

-

фінансова сфера – 0,9%
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-

банківська сфера – 1,7%

-

туризм – 0,9%

-

наука – 2,6%

-

важко відповісти –2,6%

-

інше – 5,2%

5.
Як довго в Україні відчуватимуться наслідки економічної
кризи, викликаної пандемією COVID-19, після її завершення

10.3%

0.9%

4.3%
23.5%

60.9%

півроку

рік

понад 1 рік

понад 3 роки

інше
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6.
Чи вдасться українській економіці пройти теперішню світову
економічну кризу з мінімально можливими негативними наслідками
4.3% 1.7%
12.2%
17.4%

29.6%

35.7%

так, цілком

скоріше так, ніж ні

скоріше ні, ніж так

ні

складно відповісти

інше

7.
Які сектори економіки, як вважають опитувані, опинилися у
вигідній ситуації під час пандемії COVID-19
1.7%

3.4%
сільське господарство
15.5%
харчова промисловість
хімічна галузь
будівництво
12.9%
енергопостачання
медична сфера
фармацевтика
17.2%
послуги, у тому числі з доставки
ІТ-сфера
ритейл (роздрібна торгівля)
все, що може продаватись online
21.6%
таких немає
важко відповісти
20.7%
інше



5.2%

6.0%
3.4%

3.4%
0.9%

15.5%

32.8%
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8. Які сектори економіки, на думку респондентів, зазнали
найбільших збитків під час пандемії COVID-19

промисловість
12.9%

будівництво

0.9%

28.4%

13.8%

малий та середній бізнес
торгівля

4.3%
13.8%

сфера обслуговування
12.1%
транспорт, логістика

19.8%

авіаперевезення
туризм

9.
Чи підтримують респонденти думку, що наслідки
запровадження у країні жорстких карантинних обмежень для економіки
та фінансової системи України у майбутньому можуть виявитися ще
більш негативними за небезпеку COVID-19
8.8%
28.3%

11.5%

15.0%

36.3%

так, цілком

скоріше так, ніж ні

скоріше ні, ніж так

ні

складно відповісти
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10.
Як, на думку респондентів, позначилося на економіці України
зупинення роботи транспортної системи
10.8%

18.5%

8.6%
6.2%

1.5%

16.9%

23.1%

7.7%

колапс

недоотримання прибутків перевізниками

безробіття

опосередкований вплив на зменшення ВВП

посилення тінізації транспортної галузі

не позначилось негативно

важко відповісти

інше

11. Чи загрожує Україні дефолт, за переконаннями опитуваних, у
випадку нової хвилі пандемії COVID-19 у світі та
в Україні
протягом 2021 р.
3.6%

7.9%

22.8%
29.8%

10.5%

25.4%

так, цілком

скоріше так, ніж ні

скоріше ні, ніж так

ні

складно відповісти

інше
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12. На думку респондентів, чи існує ймовірність переростання
світової кризи фізичної економіки ще й у кризу фінансову
0.9%

16.7%
25.4%
1.8%

10.5%

44.7%

дуже велика

значна

незначна

відсутня

складно відповісти

інше

13. Що може стати альтернативою грошовим надходженням до
країни українських трудових мігрантів
3.4% 3.4%

дешеві кредити
стимулювання повернення
трудових мігрантів до України
створення робочих місць та
підвищення заробітних плат
розвиток власного виробництва

16.4%

25.9%

12.9%

зовнішні інвестиції
детінізація економіки
боротьба із корупцією
важко відповісти

інше

6%
5.2%
12.1%

14.7%
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14. Чи вплинула, на думку опитуваних, економічна криза на
споживацьку поведінку населення України

1.8%

3.5%

1.8% 0.8%

16.7%

75.4%

так

скоріше так, ніж ні

скоріше ні, ніж так

ні

складно відповісти

інше

15. Яку стратегію виживання під час поширення пандемії COVID19 мають обрати домашні господарства: погляд респондентів
3.5%

витрачання раніше накопичених коштів
закриття депозитних рахунків (у разі їх
наявності)
здійснення запозичень, у тому числі
кредитних
відмова від придбання запланованих
товарів
жорстка економія коштів на усі сімейні
видатки
спроба підприємництва
пошук більш високооплачуваного місця
роботи
важко відповісти

17.5%

4.4%
21.1%
6.1%

21.9%

43%
24.6%

65.8%

70

16. Які вжиті в Україні під час карантину заходи регуляції
економіки, на думку опитуваних, виявилися неефективними та завдали
шкоди (якщо такі вбачаються)
жорсткий карантин
карантин вихідного дня

зупинка транспорту
5.20%

закриття закладів громадського
харчування
уведення обмеження для малого
підприємництва
відсутність кредитування

16.4%

3.4%

38.8%

слабка держана підтримка малого
бізнесу
будівництво доріг за рахунок коштів
фонду щодо боротьби з COVID-19
усі

10.3%

9.5%
7.8%

3.4%

3.4% 0.9%

важко відповісти

0.9%

інше

17. Чи призведуть соціальні ініціативи Уряду України (доплати
пенсіонерам, лікарняні особам, що перебувають на самоізоляції,
податкові канікули та ін.) до посилення інфляційних процесів у країні, на
думку респондентів

8.8%

21.9%
15.8%

28.9%

24.6%

так

скоріше так, ніж ні

скоріше ні, ніж так

ні

складно відповісти
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18. Наскільки сильно українська економіка залежить від
теперішньої ситуації у світі, зокрема від попиту на товари українського
експорту (наприклад, металургія та продукція аграрного сектору) та цін
на товари та енергоносії, які Україна імпортує, за переконаннями
опитуваних

4.3%

7.2%

5.8%
4.3%
1.4%

39.1%

37.7%

дуже сильно

сильно

не сильно

частково

не залежить

важко відповісти

інше

19. Наскільки сильно, за думкою респондентів, вплине на
посилення економічної кризи в Україні уповільнення економіки КНР
6.3%

6.3%

13.8%

17.5%

15%

41.1%

дуже сильно

сильно

частково

не вплине

важко відповісти

інше
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20. Точка зору опитуваних щодо того, як криза вплине на
українську промисловість в умовах запровадження під час пандемії
COVID-19 обмежень на європейських ринках

11.8%

11.8%

3.9%

57.9%

14.8%

негативно

частково

ніяк

важко відповісти

інше

21. Наскільки є виправданим й ефективним, за поглядом
респондентів, скасування на певний строк уплати єдиного соціального
внеску як захід для підтримки бізнесу

8.8%

2.6%

20.4%

14.2%

54.9%

повіністю ефективно

частково ефективно

неефективно

складно відповісти

інше
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22. Наскільки є виправданим й ефективним, на думку
опитуваних, карантинний мораторій на проведення податкових
перевірок як захід для підтримки бізнесу

14.9%

24.6%

17.5%

43.0%

повністю ефективно

частково ефективно

неефективно

складно відповісти

23. Наскільки є виправданим й ефективним розширення
державної кредитної програми «Доступні кредити 5-7-9%» на бізнес із
річним доходом у 100 млн грн. як захід для підтримки бізнесу: погляди
респондентів

14.0%

1.7%
21.9%

23.7%

40.4%

повністю ефективно

частково ефективно

неефективно

складно відповісти

інше
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24. Думки опитуваних щодо того, чи пом’якшують негативні
наслідки економічної кризи для пересічних громадян України такі
соціальні ініціативи Уряду, як допомога по безробіттю, компенсація
частини зарплати за неоплачувану відпустку, «гроші з гелікоптера»
(допомога пенсіонерам, що отримують пенсію менше 5 тис. грн) тощо
8%

21.2%
14.2%

20.4%
36.3%

так

скоріше так, ніж ні

скоріше ні, ніж так

ні

складно відповісти

25. Погляди респондентів на те, чи можуть призвести до відчутної
стабілізації економіки України такі вжиті у монетарній сфері заходи, як
зниження облікової ставки, кредитні канікули, валютні інтервенції тощо

14%

15.8%

7.9%

15.8%

46.5%

так

скоріше так, ніж ні

скоріше ні, ніж так

ні

складно відповісти
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26. Досвід яких країн стосовно підтримка малого і середнього
бізнесу, за переконанням опитуваних, міг би бути корисним для України
під час пандемії COVID-19
0.0%

5.0%

10.0%

США

15.0%

9.5%

країни-члени ЄС

11.2%

Італія

4.3%

Польща

6%

Франція

3.4%

ФРН

14.7%

Чехія

4.3%

Швеція

3.4%

Швейцарія

2.6%

Велика Британія

2.6%

КНР
Туреччина

5.2%
1.7%

важко відповісти
інше

20.0%

19%
12.1%

76
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ І ВОЛОНТЕРІВ ЩОДО ДОПОМОГИ У ПРОТИДІЇ
ПОШИРЕННЮ ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА УСУНЕННІ ЇЇ
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ
Опитування проводилося із початку січня до травня 2021 р. за
допомогою програми «Google Forms».
Кількість респондентів: 129 осіб.
1. Статус громадської організації

Регіональна
7%
Всеукраїнська
10%

Міжнародна
83%

77

2. Основні напрями діяльності респондентів

3.40%

10.20%

17.20%

3.40%

10.20%

37.90%

34.50%

10.30%
24.10%

правозахисна
культурно-просвітницька
надання благодійної допомоги
надання психологічної допомоги
кооперація у професійній сфері
надання медичної допомоги

пропагування здорового образу життя
консультування онкопацієнтів
отримання грантової підтримки з метою виконання соціальних проєктів



Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей.

78

3. Відповіді на запитання стосовно того, чи змінилися напрями та
масштаби діяльності громадської організації або характер діяльності
окремих волонтерів у зв’язку із поширенням пандемії COVID-19

45%
55%

так

ні

4. Чи беруть участь опитувані члени громадських організацій або
волонтери у протидії поширенню пандемії COVID-19 та усуненні
її негативних наслідків

24.20%

75.80%

так

ні

79

5. Форми участі, які використовували/використовують
респонденти у процесі такої діяльності

4.50%
4.50%
36.40%

13.60%

9.10%

36.40%

31.80%

9.10%
13.60%
50%

27.30%

збір коштів від фізичних та юридичних осіб на боротьбу з пандемією COVID-19
організація придбання ліків, тестів, медичного та іншого спеціального обладнання для
закладів охорони здоров’я або окремих осіб
організація придбання ліків, тестів, медичного та іншого спеціального обладнання для
пенітенціарних заходів та заходів соціального захисту населення
придбання засобів індивідуального захисту для медичних працівників
фінансова або натуральна (товарна) підтримка окремих хворих або родичів осіб, що
померли від COVID-19
консультування пацієнтів з приводу профілактики чи лікування COVID-19, в тому числі
віддалена підтримка громадян, що перебувають в умовах режиму самоізоляції
надання фізичної або психологічної допомоги різним категоріям пацієнтів
робота з інформування населення про небезпеку і боротьбу з пандемією COVID-19
участь у розробці проектів нормативно-правових актів та лобіювання їх прийняття
здійснення контрольних функцій при тендерних закупівлях органами влади товарів і
послуг, необхідних для подолання пандемії COVID-19
вивчення наслідків пандемії COVID-19



Сума показників перевищує 100 %, оскільки респонденти надавали кілька варіантів
відповідей.
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6. Час долучення громадської організації/волонтера
до допомоги у протидії поширенню пандемії COVID-19 або усуненні
її негативних наслідків

9%

91%

із початком введення карантину

влітку-восені 2020 р.

7. Відповіді на запитання, яким чином респонденти забезпечують довіру
громадян до себе при зборі цільових коштів за допомогою електронних
систем платежів

20.80%

16.70%
66.60%

мають перевірену часом репутацію

не збирають кошти у такий спосіб

оприлюднюють звіти про витрату коштів

81

8. Думка респондентів стосовно запитання, за рахунок якої фінансової
підтримки можливе більш ефективне подолання пандемії COVID-19
та її соціальних наслідків

5%

9%

12%
11%
4%

4%

21%

23%
11%

всеукраїнській збір благодійних внесків
благодійна допомога окремих фізичних/юридичних осіб
введення загальнодержавного збору на боротьбу з COVID-19
введення місцевого збору на боротьбу з COVID-19
підтримка міжнародних організацій
іноземні інвестиції
інтенсифікація власного виробництва
призупинення ремонту доріг
припинення розкрадання

82

9. Оцінка респондентами активності громадян щодо надання благодійної
допомоги на подолання пандемії COVID-19

3.40%

48.30%
48.30%

висока

середня

низька

10. Ставлення респондентів до введення в Україні загальнодержавного
або місцевого збору на боротьбу з COVID-19 та її наслідками на час
пандемії

13.80%
27.60%

58.60%

позитивне

негативне

складно відповісти
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11. Відповіді на запитання, чи стали частіше використовуватися у
діяльності респондентів цифрові технології (наприклад, мобільні
додатки і т.п.) під час допомоги у протидії поширенню пандемії
COVID-19

ні
31%

так
69%

12. Відповіді на запитання, чи вживаються респондентами заходи
з допомоги/протидії поширенню неправдивих відомостей про COVID-19

ні
31%

так
69%
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13. Ставлення респондентів до введення посилених карантинних
заходів в Україні у листопаді-грудні 2020 р.

6.90%

31%

48.30%

13.80%

позитивне

негативне

складно відповісти

нейтральне
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СПІВРОБІТНИКІВ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ЩОДО НАСЛІДКІВ
ПАНДЕМІЇ COVID-19 ТА ШЛЯХІВ ЇХ УСУНЕННЯ
Опитування проводилося із початку січня до травня 2021 р. за
допомогою програми «Google Forms».
Кількість респондентів: 1 751 осіб.
1. Регіон проживання респондентів
0.0%
Вінницька область
Волинська область
Дніпропетровська область
Донецька область
Житомирська область
Закарпатська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Київська область
Кіровоградська область
Луганська область
Львівська область
Миколаївська область
Одеська область
Полтавська область
Рівненська область
Сумська область
Тернопільська область
Харківська область
Херсонська область
Хмельницька область
Черкаська область
Чернігівська область
Чернівецька область
м. Київ

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2.8%
9.4%
0.6%
6.1%
0.8%
4.4%
0.4%
0.1%

0.4%
0.5%

28.8%
0.5%
1.9%
3.5%
0.2%
2.6%
0.1%
1.6%

0.6%
15.9%
2.7%
0.1%
2.4%
13.7%
0.1%

35.0%
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2. Факт захворювання респондентів або їх родичів чи близьких осіб

0,6%

достовірно відомо, що так
31,7%

38,9%

достовірно відомо, що ні

цілком можливо
(безсимптомно,підозра на іншу
хворобу тощо)

28,8%

інше

3. Забезпечення опитуваних індивідуальним захистом (медичними
масками, антисептиками тощо) від COVID-19

5.3%

39.8%

так, на достатньому рівні

54.9%

так, але цього забезпечення недостатньо

ні
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4. Думка респондентів стосовно того, як змінився рівень злочинності
на території району їх обслуговування у період карантину (березеньлистопад 2020 р.)

12%

27.5%
18.6%

41.9%

збільшився

зменшився

не змінився

важко відповісти

5. Кількість яких злочинів, за даними анкетування, збільшилася в
Україні з початку карантину (з березня 2020 р.)
15.8%

5%

5.3% 7.5% 3.7%

0.1%

63.7%

38.1%
12.9%

корисливих (крадіжка, шахрайство, зокрема, кібершахрайство, викрадення автотранспорту
та ін.)
корисливо-насильницьких (грабіж, розбій, насильницьке вимагання та ін.)

насильницьких (тілесне ушкодження, домашнє насильство та ін.)
у сфері незаконного обігу наркотичних засобів
службових (отримання неправомірної вигоди (хабарництво), зловживання владою та ін.)
господарських (контрабанда, ухилення від сплати податків, нецільове використання
бюджетних коштів та ін.)
проти громадського порядку та моральності (хуліганство, виготовлення і розповсюдження
порнографічних предметів, сутенерство, утримання місць розпусти та ін.)
проти громадської безпеки (бандитизм, тероризм, незаконне зберігання зброї та ін.)

інше
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6. Як змінилось робоче навантаження респондентів за час
карантину
4.5%
16.6%

12%
66.0%

0.9%

збільшилось
зменшилось
зменшився час на виконання основних службових обов’язків за рахунок залучення до заходів
щодо боротьби з пандемією COVID-19
не змінилось
важко відповісти

7. Оцінка опитуваними стану дотримання
карантинних заходів, установлених державою
0.4%
5.7%

36.7%

57.2%

високий

середній

низький

інше

громадянами
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8. Думка респондентів щодо того, чи покращить стан дотримання
карантинних заходів у державі функціонування рейдових груп
Національної поліції з перевірки дотримання громадянами вимог
карантину для зменшення захворюваності на COVID−19
0.2%
26.9%
44.1%

28.8%

так

ні

важко відповісти

інше

9. Які заходи впливу, на думку опитуваних,
застосовувати до порушників норм карантину

3.1%
21.6%

75.3%

штраф

обсервація

інше

ефективно
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10. На кого, на погляд респондентів, має покладатися нагляд за
дотриманням карантинних заходів та обов’язок притягнення до
відповідальності осіб, що їх порушують

2.3%
23.7%

40.3%

21.7%
5.2%

6.8%

на Національну поліцію України
на Національну гвардію України
на Державну службу України з надзвичайних ситуацій
на Міністерство охорони здоров’я України
на органи місцевого самоврядування
інше

11. Чи доводилось опитуваним протягом карантину співпрацювати
з медичними працівниками при здійсненні протиепідемічних заходів

42.9%

57.1%

так

ні
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12. Чи змінились під час карантину ставлення і довіра громадян до
Національної поліції, на думку респондентів

9.9%

16.6%

37.2%
36.3%

так, покращились
так, але ставлення погіршилося, а довіра зменшилася
не змінились
важко відповісти

13. Які напрями діяльності на теперішній час здатні підвищити
ефективність роботи поліції в Україні: думка респондентів
0.1%

15.1%
38%

3.4%
87.8%

17.9%
17.2%
38.7%

33.1%

48.9%
37.8%

посилення грошового забезпечення поліцейських
покращення медичного забезпечення
розширення соціальної підтримки
удосконалення матеріально-технічного забезпечення
приведення реальної чисельності особового складу до його штатної чисельності
удосконалення професійних знань, умінь і навичок у працівників, у тому числі щодо охорони здоров’я
посилення взаємодії з громадськістю, у тому числі щодо виявлення порушників режиму карантину
зменшення кількості звітів та інших формальних документів
концентрація зусиль на реалізації основної діяльності щодо профілактики правопорушень
важко відповісти
інше
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14. Як респонденти оцінюють свій психологічний стан порівняно з
до карантинним періодом
1.1%

0.8%

16%

8.1%
10.2%

63.8%

не змінився
відчуваю себе пригнічено
перебуваю у постійному емоційному напруженні через страх захворіти
перебуваю у постійному емоційному напруженні через карантинні заходи
поліпшився
інше

15. Які категорії населення, на думку опитуваних, в нинішній
ситуації пандемії мають більший шанс стати жертвою злочину 
9.3% 0.1%
20.4%

28.1%

24.8%

27.5%

78.2%

особи без постійного місця проживання
люди похилого віку
безробітні
інше



алко- та наркозалежні особи
особи з інвалідністю
іноземці
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16.
Чи
вважають
респонденти
за
доцільне
загальнодержавний або місцевий збір на боротьбу з COVID−19

22.2%

ввести

19.6%

11.3%
4.6%

42.3%

підтримую

підтримую лише загальнодержавний збір

підтримую лише місцевий збір

не підтримую

важко відповісти

