
Досліджуємо громадську думку з 2011 року 

«Українці та 8 березня» 

 
Національне дослідження 

 



Обсяг вибірки: 1200 респондентів. 

Похибка вибірки: теоретична - при довірчій ймовірності 95% і: 

відсотку відповідей 50% – +/-2,9% 

відсотку відповідей в 25% та 75% – +/- 2,5% 

відсотку відповідей в 10% та 90% – +/- 1,7% .  

 

При формуванні остаточних результатів застосовувалися процедури зважування.  

 

Тип дослідження: кількісне дослідження.  

Метод збору первинної інформації: індивідуальне інтерв'ю, вибірка двоступенева 

репрезентативна за статтю та віком.  

Період проведення польових робіт: 20 - 21 лютого 2021 року. 

Генеральна сукупність: чоловіки і жінки старше 18 років, які проживають на території 

України (за винятком окупованих територій та АР Крим). 

Лютий, 2021 р. 



Точне формулювання запитання: 

«Чим для вас є дата 8 березня (до двох варіантів відповідей)?»  

Всеукраїнський омнібус Лютий, 2021 р. 
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Точне формулювання запитання: 

«Чим для вас є дата 8 березня (до двох варіантів відповідей)?»  

Всеукраїнський омнібус Лютий, 2021 р. 

18-29 30-39 40-49 50-59 60+

Міжнародним жіночим днем 81,3% 83,3% 88,1% 78,3% 83,6%

приводом привітати жінок 19,4% 16,0% 23,7% 23,2% 25,0%

святом весни 8,6% 17,9% 14,8% 15,9% 19,1%

днем боротьби жінок за свої права 12,2% 3,2% 3,0% 10,9% 4,1%

просто вихідним 6,5% 1,9% 3,0% 1,4% 5,5%

застарілим радянським святом 1,4% 3,2% ,7% 3,6% 3,6%

цей день нічим не вирізняється з-
поміж інших 

,7% 3,2% 2,2% 0,0% 1,8%

важко відповісти 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 0,0%



Точне формулювання запитання: 

«Чим для вас є дата 8 березня (до двох варіантів відповідей)?»  

Всеукраїнський омнібус Лютий, 2021 р. 

Чол. Жін. 

Міжнародним 
жіночим днем 

79,9% 85,5%

приводом привітати 
жінок 

32,9% 12,4%

святом весни 7,8% 22,4%

днем боротьби 
жінок за свої права 

5,6% 7,0%

просто вихідним 5,3% 2,6%

застарілим 
радянським святом 

4,5% 1,2%

цей день нічим не 
вирізняється з-

поміж інших 
,6% 2,6%

важко відповісти 0,0% ,5%

Місто Село 

Міжнародним 
жіночим днем 

82,4% 84,0%

приводом 
привітати жінок 

20,9% 23,1%

святом весни 14,2% 18,5%

днем боротьби 
жінок за свої права 

6,7% 5,7%

просто вихідним 4,1% 3,2%

застарілим 
радянським святом 

2,4% 3,2%

цей день нічим не 
вирізняється з-

поміж інших 
2,2% ,7%

важко відповісти ,4% 0,0%



Точне формулювання запитання: 

«Як ви відзначаєте 8 березня?»  

Всеукраїнський омнібус Лютий, 2021 р. 
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Точне формулювання запитання: 

«Як ви відзначаєте 8 березня?»  

Всеукраїнський омнібус Лютий, 2021 р. 

18-29 30-39 40-49 50-59 60+

вітаю жінок, бо маю бажання 45,3% 46,2% 61,5% 53,6% 39,5%

маю гарний час, оскільки це вихідний 
день 

27,3% 34,0% 24,4% 20,3% 18,6%

вітаю жінок, бо так потрібно робити у 
моєму оточенні 

16,5% 12,2% 8,9% 15,9% 20,0%

ніяк не відзначаю 5,0% 6,4% 4,4% 8,0% 15,5%

приділяю увагу правам жінок (заходи, 
розповсюдження інформації тощо) 

4,3% ,6% 0,0% 0,0% 2,3%

важко відповісти 1,4% ,6% ,7% 2,2% 4,1%



Точне формулювання запитання: 

«Як ви відзначаєте 8 березня?»  

Всеукраїнський омнібус Лютий, 2021 р. 

Чол. Жін. 

вітаю жінок, бо маю 
бажання 

59,6% 38,5%

маю гарний час, 
оскільки це 

вихідний день 
6,1% 39,9%

вітаю жінок, бо так 
потрібно робити у 

моєму оточенні 
23,4% 8,4%

ніяк не відзначаю 9,5% 7,9%

приділяю увагу 
правам жінок 

(заходи, 
розповсюдження 
інформації тощо) 

1,4% 1,6%

важко відповісти 0,0% 3,7%

Місто Село 

вітаю жінок, бо маю 
бажання 

47,5% 49,1%

маю гарний час, 
оскільки це 

вихідний день 
26,8% 20,3%

вітаю жінок, бо так 
потрібно робити у 

моєму оточенні 
15,2% 15,3%

ніяк не відзначаю 7,1% 11,4%

приділяю увагу 
правам жінок 

(заходи, 
розповсюдження 
інформації тощо) 

1,4% 1,8%

важко відповісти 2,0% 2,1%



Точне формулювання запитання: 

«Чи мають в Україні жінки та чоловіки насправді рівні права?»  

Всеукраїнський омнібус Лютий, 2021 р. 

74,5% 

4,6% 

1,1% 9,4% 

1,5% 
8,9% 

так, права рівні 

жінки мають трохи 
більше прав 

жінки мають істотно 
більше прав 

чоловіки мають трохи 
більше прав 

чоловіки мають істотно 
більше прав 

важко відповісти 



Точне формулювання запитання: 

«Чи мають в Україні жінки та чоловіки насправді рівні права?»  

Всеукраїнський омнібус Лютий, 2021 р. 

18-29 30-39 40-49 50-59 60+

так, права рівні 71,2% 69,2% 71,9% 76,1% 80,9%

жінки мають трохи більше прав 5,0% 7,7% 4,4% 5,8% 1,4%

жінки мають істотно більше прав 3,6% ,6% 0,0% 1,4% ,5%

чоловіки мають трохи більше прав 11,5% 14,7% 17,0% 4,3% 2,7%

чоловіки мають істотно більше прав 3,6% 1,3% 2,2% 0,0% ,9%

важко відповісти 5,0% 6,4% 4,4% 12,3% 13,6%



Точне формулювання запитання: 

«Чи мають в Україні жінки та чоловіки насправді рівні права?»  

Всеукраїнський омнібус Лютий, 2021 р. 

Місто Село 

так, права рівні 72,2% 78,6%

жінки мають трохи 
більше прав 

4,5% 4,6%

жінки мають 
істотно більше прав 

1,4% ,7%

чоловіки мають 
трохи більше прав 

12,2% 4,3%

чоловіки мають 
істотно більше прав 

1,6% 1,4%

важко відповісти 8,1% 10,3%

Чол. Жін. 

так, права рівні 78,6% 71,1%

жінки мають трохи 
більше прав 

6,1% 3,3%

жінки мають 
істотно більше прав 

,6% 1,6%

чоловіки мають 
трохи більше прав 

3,6% 14,2%

чоловіки мають 
істотно більше прав 

1,1% 1,9%

важко відповісти 10,0% 7,9%



більше досліджень на 

 

http://activegroup.com.ua 

Досліджуємо громадську думку з 2011 року 


