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Липень 2021

Відкриті дослідження Gradus

Легалізація медичного канабісу: 

за чи проти 
5

Екологія:

сортування сміття
4

Самопочуття: 

рівень суб’єктивного стресу

1

6

Онлайн-покупки:

скільки та що купують
3

Вакцинуватися чи ні: 

ставлення до вакцинації

Проблеми, що турбують: 

проблеми України та населеного пункту2
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Дослідження було проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком,

розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 26 липня 2021 року, розмір вибірки: 1000 респондентів.

Рівень суб’єктивного стресу зростає

55%

42%

38%

29%

29%

21%

14%

10%

7%

Фінансові питання

Робота, робочі питання

Сімейні справи та відносини

Стан власного здоров'я

Стан здоров'я близьких

Соціально-політична ситуація в країні

Пандемія коронавірусу, карантин

Спілкування з друзями, знайомими

Романтичні стосунки

Що саме ставало причиною нервування або стресу
протягом декількох останніх тижнів

Рівень суб’єктивного стресу є вищим серед

жінок та молоді:

Рівень суб’єктивного стресу станом на липень 2021 року є суттєво вищим за попередні показники.

Основними причинами стресу респонденти називають фінансові питання, що перш за все пов’язано зі стрімким зростанням цін в

липні 2021 року (про що повідомляє Державна служба статистики і підтверджують дані на слайді 9).

84% 87%

77%

81%

76%
78% 79%

81%
83%

Травень, 20 Червень, 20 Вересень, 20 Листопад, 20 Лютий, 21 Квітень., 21 Липень, 21

Загальний рівень суб’єктивного стресу:

18-24 роки

N=666, ті, хто відчували

стрес протягом

декількох останніх

тижнів

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/godovaya-inflyatsiya-dostigla-dvuznachnyh-znacheniy-vpervye-s-2018-goda


28%

25%

24%

21%

20%

20%

14%

13%

11%

10%

10%

8%

7%

7%

Військове протистояння на Сході

Інфляція, зростання цін, нестабільний курс гривні

Корупція, хабарництво виборних i посадових осiб

Нестача грошей, щоб жити нормально й не влазити в борги

Криза державного управлiння, вiдсутнiсть порядку в країнi

Байдужiсть влади до проблем простих громадян

Низький рівень медичного обслуговування

Низький рівень соцзахисту вразливих груп населення

Надмірні податки і збори

Епідемія коронавірусу

Розвиток економіки

Забруднення навколишнього середовища

Незадовільна робота житлово-комунального господарства

Злочинність, незадовільна робота правоохоронних органів

26%

26%

21%

17%

15%

13%

12%

12%

11%

10%

9%

9%

9%

8%

Інфляція, зростання цін, нестабільний курс гривні

Нестача грошей, щоб жити нормально й не влазити в борги

Низький рівень медичного обслуговування

Корупція, хабарництво виборних i посадових осiб

Байдужiсть влади до проблем простих громадян

Забруднення навколишнього середовища

Наркоманія, алкоголізм

Незадовільна робота житлово-комунального господарства

Низький рівень соцзахисту вразливих груп населення 

Криза державного управлiння, вiдсутнiсть порядку в країнi

Погана інфраструктура і дороги

Безробіття

Військове протистояння на Сході

Злочинність, незадовільна робота правоохоронних органів
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Дослідження було проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком,

розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 28 липня 2021 року, розмір вибірки: 1000 респондентів.

Проблеми, що турбують: 
проблеми України та населеного пункту

Які проблеми України 

турбують найбільше?

Які проблеми населеного пункту

турбують найбільше?

На рівні країни найбільш вагомою проблемою лишається військове протистояння на Сході. Також значний відсоток остраху викликає

зростання цін та корупція. На рівні свого населеного пункту (а це проблеми, що є присутніми в повсякденному житті респондентів) ми 

бачимо, що військове протистояння мігрує вниз таблиці, проте на перший план виходять інфляція, нестача грошей та низький рівень 

медичного обслуговування.   
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32%

37%

12%

19%

Так

Ні

Вже вакцинувалися

Важко відповісти

56%

50%

37%

17%

13%

6%

3%

Бо вакцина ще недостатньо перевірена

Боюся побічних ефектів від вакцини

Не вірю в ефективність вакцин / противник вакцин

Не боюся коронавірусу

Не планую виїжджати за кордон цього року

Вірю, що коронавірус мене омине

Не знаю, де і за яких умов можу вакцинуватися

Дослідження було проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком,

розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 2 липня 2021 року, розмір вибірки: 1000 респондентів.

Підтримка вакцинації зростає

Чи плануєте Ви вакцинуватися 

від коронавірусу?
Чому Ви не плануєте 

вакцинуватися?

37% респондентів не планують вакцинуватися від коронавірусу Основні бар’єри щодо вакцинування не змінилися від перших замірів
взимку 2021 року – ними лишаються недовіра новим типам вакцини та острах значних побічних ефектів.

.

N=369, ті, хто НЕ 

планують

вакцинуватися
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Сортування сміття без подальшої переробки

Дослідження було проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком,

розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 29 липня 2021 року, розмір вибірки: 1000 респондентів.

73%

39%

9%

7%

7%

Чому ви не сортуєте сміттяЧому Ви сортуєте сміття

▪ Майже половина (47%) опитаних сортують сміття. Основними мотивами сортування є відчуття добра та правильності. Бар’єром сортування 

сміття є відсутність сортувальних баків та розуміння, що навіть сортоване сміття відвозять на одне і те саме звалище. 

Бо це - правильно

Хочу змінювати світ на 

краще

Піклуюся про екологію

Щоб не нарощувати 

сміттєзвалища

Щоб не показувати поганого 

прикладу власним дітям

65%

55%

53%

41%

30%

15%

40%

13%

24%

У моєму дворі немає

сортувальних баків

Не бачу сенсу, адже потім все 

везуть на одне сміттєзвалище

Не знаю, як правильно це

робити

Немає на це часу

Сортування однією людиною

не має впливу на екологію

Чи готові Ви платити більше, щоб сміття 

сортували та переробляли за Вас?

Так

Залежить від того, наскільки

більше доведеться платити

Ні, мене влаштовує 

поточний стан речей

Ні, за це має платити

держава, а не я

N=474, ті, хто сортують сміття N=457, ті, хто не сортують сміття N=1000
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Легалізація канабісу лякає можливою доступністю

Підтримують рішення про легалізацію

медичного канабіса

Не згодні з тим, що в Україні вдасться

налагодити суворий контроль за

вирощуванням та застосуванням

медичного канабіса

68%

52%

Вважають, що легалізація медичного

канабіса призведе до ще більшого

поширення наркоманії в Україні

86%

53%

21%

1%

4%

Через корупцію

Через відсутність сильної влади

Через недостатню кількість 
правоохоронців

Інше

Важко відповісти

Чому в Україні не вдасться налагодити
суворий контроль за вирощуванням та 

застосуванням медичного канабіса?

46%

Дослідження було проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком,

розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 14 липня 2021 року, розмір вибірки: 1000 респондентів.

N=517, ті, хто не згодні з 

тим, що в Україні вдасться

налагодити суворий

контроль за вирощуванням

та застосуванням медичного

канабіса

Легалізація канабісу лякає респондентів тим, що держава не буде здатна ефективно контролювати вирощування та застосування. Це може
спричинити підвищення наркоманії. Основною причиною неспроможності встановлення ефективного контролю респонденти назвали корупцію.
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Онлайн покупки втримують позиції за рахунок 
нижчих цін 

Дослідження було проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком,

розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 28 липня 2021 року, розмір вибірки: 1000 респондентів.

57%
26%

13%

5%

Я рівною мірою купую як 
онлайн, так і офлайн

Я надаю перевагу покупкам 
офлайн (в звичайних 
магазинах, НЕ в інтернет-
магазинах)

Я надаю перевагу покупкам 
онлайн (в інтернет-магазинах)

Важко відповісти

56%

52%

38%

28%

25%

23%

16%

15%

9%

3%

8%

Одяг і взуття

Електроніку

Засоби гігієни / догляду за собою

Ліки

Іграшки

Книжки

Продукти харчування

Прикраси

Меблі

Інше

Нічого не купую в інтернет-магазинах

Яке з наступних висловлювань 

найбільше підходить саме Вам?
Що з нижченаведеного Ви зазвичай 

купуєте в інтернет-магазинах?

Більшість респондентів рівною мірою купують онлайн, і офлайн (57%). Головним мотивом онлайн формату покупок більшість опитаних 

(67%) називають нижчу ціну у порівнянні з офлайн магазинами. В онлайн покупках переважають не харчові товарні категорії. 

N=1000, всі респондентиN=1000, всі респонденти



Gradus Research – це маркетингові та 
соціологічні опитування через мобільний 
додаток.

Мобільний додаток Gradus встановлено в 
учасників панелі – респондентів, які погодилися 
брати участь в опитуваннях та отримують за це 
мотиваційні бонуси на мобільний рахунок.

Швидкість та точність результатів – дві 
переваги досліджень Gradus.

Результати національного опитування 
за 24 години – тепер реальність!

Відкриті звіти

https://gradus.app/uk/open-reports/


https://www.facebook.com/gradus.apps
https://t.me/GradusResearch
https://gradus.app/uk/?fbclid=IwAR3obATMV6fvuAJ603w5Vtv9aQvHlRjvq8h3F0ntnC7LXCR3okqR46Tgg7E

