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Ставлення українців до загроз епідемій та глобального 

потепління – соціологічне дослідження Центру Разумкова 

на замовлення Фонду «Open Ukraine» 
 

 

 

 

Соціологічне дослідження Центру Разумкова на замовлення Фонду «Open Ukraine» 

продемонструвало, що українці високо оцінюють ризики інфекційних захворювань і глобального 

потепління. Разом з тим, опитані достатньо критично ставляться до державної системи охорони 

здоров’я, часто воліють покладатися на себе і близьких, та далеко не завжди вдаються до належного 

захисту від епідемічних захворювань. Так само визнаючи загрозу глобального потепління, громадяни 

України готові лише до окремих заходів та особистих обмежень, які б мали запобігти кліматичним 

катаклізмам. Попри високу стурбованість масовими епідеміями та глобальним потеплінням, 

українські виборці не готові голосувати за «зелену» партію.          

  

 

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року в 

усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської 

областей. Опитано 2018  респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%. 

 

 

 

Чи хворіли Ви упродовж останніх чотирьох місяців на грип або ГРВІ (гостру вірусну 

респіраторну інфекцію)? 

 

1. Так 33,6 

2. Ні 66,4 

 
Зазвичай при захворюванні на ГРВІ або грип Ви звертаєтеся до лікаря чи лікуєтеся 

самостійно? 

 

1. Звертаюся до лікаря 46,7 

2. Лікуюсь самостійно 50,6 

3. Важко відповісти 2,7 

 
При виявленні перших симптомів захворювання на ГРВІ або грипу (температура, слабкість 

і таке інше) Ви залишаєтеся лікуватися вдома чи продовжуєте вести звичний спосіб життя 

(пересуватися громадським транспортом, ходити на роботу тощо)? 

 

1. Залишаюся лікуватися вдома 66,0 

2. Продовжую вести звичний спосіб життя 30,2 

3. Важко відповісти 3,8 

 

Чи користуєтеся Ви зазвичай у людних місцях захисною (медичною) маскою? ДАЙТЕ УСІ 

НЕОБХІДНІ ВІДПОВІДІ 

 

1. Так, при виявленні у себе перших симптомі ГРВІ або грипу 14,8 

2. Так, постійно (або майже постійно) під час сезону підвищеної захворюваності 4,1 

3. Так, постійно (або майже постійно) навіть не під час сезону підвищеної 

захворюваності 
3,1 

4. Ні, не користуюсь 75,9 

5. Важко відповісти 2,5 

 

Як Ви вважаєте, наскільки добре українська система охорони здоров’я підготовлена до дії у 

ситуації загрози масового зараження населення та епідемій? Дайте оцінку за 5-бальною 
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шкалою, де «1» значить, що система охорони здоров’я зовсім не готова до таких ситуацій, а 

«5» -  що вона дуже добре підготовлена. ОДНА ВІДПОВІДЬ  

 

ОЦІНКА 
Важко 

відповісти 

1 2 3 4 5 6 

32,4 30,6 21,9 7,0 0,7 7,4 

 

Середня оцінка – 2,06 бала 

 

 

Чи достатньо Ви поінформовані про ГРВІ та грип, профілактику/запобігання цьому 

захворюванню, а також про методи лікування ГРВІ та грипу? 

 

1. Так 62,9 

2. Ні 26,9 

3. Важко відповісти 10,2 

 
Наскільки Ви довіряєте таким джерелам інформації про ГРВІ та грип? 

 

 Зовсім не 

довіряю 

Скоріше  не 

довіряю 

Скоріше 

довіряю 

Повністю 

довіряю 

Важко 

відповісти 

1.  Міністерство охорони здоров’я 

України 
17,0 38,3 29,4 4,3 11,0 

2.  Всесвітня організація охорони 

здоров’я 
10,7 20,8 40,8 10,0 17,6 

3.  Практикуючі лікарі 6,7 18,4 54,8 9,5 10,5 

4.  Народні цілителі та представники 

нетрадиційної медицини 
25,5 33,1 24,6 1,7 15,0 

5.  Засоби масової інформації 13,5 28,0 41,4 3,6 13,5 

6.  Родичі та знайомі 2,9 9,5 56,2 21,8 9,6 

 

 

Зараз у світі поширюється коронавірус, епідемія якого почалася з Китаю. Як Ви вважаєте, 

це новий штам звичайного грипу, з яким маємо справу щороку чи новий небезпечний вірус, 

що загрожує людству? ОДНА ВІДПОВІДЬ 

 

1. Новий штам звичайного грипу, з яким маємо справу щороку 20,4 

2. Новий небезпечний вірус, що загрожує людству 61,7 

3. Нічого про це не знаю 6,7 

4. Важко відповісти 11,1 

 

 

Як Ви вважаєте, внаслідок чого на планеті з’являються нові хвороби спричинені 

небезпечними вірусами? ДАЙТЕ УСІ НЕОБХІДНІ ВІДПОВІДІ  

 

1. Внаслідок недотримання людьми санітарних і гігієнічних норм 24,1 

2. Внаслідок використання людьми нових біологічних і генетичних технологій 37,9 

3. Внаслідок зміни клімату та інших екологічних проблем 19,9 

4. Ці віруси були завжди, але людство з ними не стикалося 13,3 

5. Ці віруси навмисно поширюють спецслужби певних держав з метою випробування 

на людях бактеріологічної зброї 
28,5 

6. Ці віруси є бактеріологічною зброєю, яку застосовують ворогуючі держави або 

терористи 
26,1 

7. Інше 2,3 

8. Важко відповісти 11,3 
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Як Ви вважаєте, сучасна людина менше чи більше захищена від природних катаклізмів 

(захворювань, стихійних лих), аніж наші предки, які жили кілька століть тому? ОДНА 

ВІДПОВІДЬ 

 

1. Сучасна людина менше захищена 41,9 

2. Сучасна людина більше захищена 30,2 

3. Сучасна людина захищена приблизно так само, як і наші предки, які жили кілька 

століть тому 
18,0 

4. Важко відповісти 9,9 

 

 

 

Чи вважаєте Ви, що на планеті відбувається глобальне потепління, яке стало наслідком 

діяльності людства? 

 

1. Так 78,1 

2. Ні  21,9 

 
 

Якщо Ви поділяєте думку, що на планеті відбувається глобальне потепління, то як Ви 

вважаєте, воно принесе більше користі чи більше шкоди регіону у якому Ви проживаєте? 

Будь ласка, дайте відповідь для кількох часових проміжків. [Позначте одну відповідь в 

кожному рядку таблиці] 

% тих, хто вважає, що на планеті відбувається глобальне потепління 

 

 Принесе 

більше 

користі 

Принесе 

більше 

шкоди 

Принесе 

однаково 

користі і 

шкоди 

Зробить 

життя в 

регіоні 

неможливим 

Закінчиться 

і 

припинить 

свій вплив 

Важко 

відповісти 

1.  Через 5-10 

років 
2,8 58,8 22,1 2,6 0,6 13,2 

2.  Через 20-30 

років 
1,3 51,3 16,4 9,7 1,7 19,8 

3.  Через 50-100 

років 
1,1 38,6 9,7 13,7 6,5 30,3 

 

 

Що з наведеного Ви готові зробити заради порятунку планети від змін клімату та інших 

екологічних катаклізмів? [Позначте одну відповідь в кожному рядку таблиці] 

 

 Готовий (а) Не готовий (а) Важко 

відповісти 

1. Сортувати сміття 86,5 8,7 4,8 

2. Безоплатно прибирати території спільного 

використання 
54,8 35,2 10,0 

3. Пропагувати нешкідливий для екології спосіб життя 

людини 
61,5 27,9 10,5 

4. Виступати на захист лісів, водойм 63,6 25,8 10,7 

5. Блокувати спорудження шкідливих для природи 

об’єктів у Вашому населеному пункті 
44,3 43,4 12,3 

6. Купувати менше товарів повсякденного споживання 48,0 36,3 15,8 

7. Зменшити використання пластику 76,5 14,5 9,1 

8. Купувати товари дорожчі, але менш шкідливі для 

довкілля 
37,0 47,6 15,4 

9. Менше пересуватися неекологічним транспортом, 

навіть якщо це буде менш зручно або дорожче 
36,6 42,4 21,0 
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Що з наведеного Вас найбільше приваблює в партії, коли Ви обираєте, за яку партію 

голосувати на виборах? ОДНА ВІДПОВІДЬ  

 

1. Партія бореться за незалежність України, проти Росії і за вступ України до ЄС і НАТО 26,3 

2. Партія відстоює права російськомовних громадян і виступає за дружні відносини з 

Росією 
7,2 

3. Партія бореться за підвищення матеріального благополуччя громадян 40,4 

4. Партія бореться за захист екології 1,2 

5. Партія захищає малий і середній бізнес 2,6 

6. Партія бореться проти корупції 10,5 

7. Нічого з наведеного 7,3 

8. Важко відповісти 4,4 

 


