
Досліджуємо громадську думку з 2011 року 

«Чи хочуть українці 

протестувати проти 

Зеленського?» 

 
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: 29 - 30 травня 2021 року. 

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

України (за винятком окупованих територій та АР Крим). 

Травень, 2021 р. 



Точне формулювання запитання: 

«Якщо почнеться масовий протест з вимогою відставки Президента Зеленського,  

чи підтримаєте ви такий протест?»  

Всеукраїнський омнібус Травень, 2021 р. 
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Точне формулювання запитання: 

«Якщо почнеться масовий протест з вимогою відставки Президента Зеленського,  

чи підтримаєте ви такий протест?»  

Всеукраїнський омнібус Травень, 2021 р. 

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

так 6,9% 6,0% 10,9% 7,1% 4,0%

скоріше так 11,4% 21,7% 21,3% 19,4% 15,4%

скоріше ні 25,7% 40,6% 30,6% 41,2% 23,8%

точно ні 42,3% 23,0% 30,1% 20,0% 30,4%

важко відповісти 13,7% 8,8% 7,1% 12,4% 26,4%

Так-Ні -49,7% -35,9% -28,4% -34,7% -34,8%
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Точне формулювання запитання: 

«Якщо почнеться масовий протест з вимогою відставки Президента Зеленського,  

чи підтримаєте ви такий протест?»  

Всеукраїнський омнібус Травень, 2021 р. 

Чол. Жін. 

так 6,9% 6,6%

скоріше так 17,4% 18,5%

скоріше ні 31,2% 32,5%

точно ні 30,3% 27,1%

важко відповісти 14,3% 15,3%

Так-Ні -37,2% -34,5%
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Місто Село 

так 6,5% 7,2%

скоріше так 17,1% 19,6%

скоріше ні 35,1% 25,9%

точно ні 26,9% 31,7%

важко відповісти 14,4% 15,6%

Так-Ні -38,2% -30,8%
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Точне формулювання запитання: 

«За яких умов ви підтримаєте протести проти Президента Зеленського? (кілька варіантів)»  

Всеукраїнський омнібус Травень, 2021 р. 
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Точне формулювання запитання: 

«За яких умов ви підтримаєте протести проти Президента Зеленського? (кілька варіантів)»  

Всеукраїнський омнібус Травень, 2021 р. 

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

додаткових умов не треба, я і зараз 
готовий протестувати 

6,3% 1,4% 7,1% 4,7% 4,8%

якщо протест буде масштабним 3,4% 12,9% 15,3% 10,6% 1,1%

якщо Зеленський ухвалить рішення, яке 
призведе до програшу у війні з РФ 

17,7% 16,6% 25,7% 22,9% 17,6%

якщо Зеленський прийме рішення, яке 
призведе до посилення війни з РФ 

14,3% 26,7% 18,0% 18,8% 8,1%

якщо поліція вчинить масове побиття 16,0% 15,2% 16,9% 12,4% 6,6%

у випадку істотного погіршення 
економічної ситуації (інфляція, різкі 

підняття цін, зниження зарплат тощо) 
28,6% 37,3% 34,4% 41,8% 16,1%

інше 13,1% 4,6% 4,4% 7,1% 8,8%

не братиму участь у протестах за 
жодних обставин 

40,6% 24,4% 26,2% 28,2% 31,5%

важко відповісти 8,6% 13,4% 13,7% 15,3% 28,9%



Точне формулювання запитання: 

«За яких умов ви підтримаєте протести проти Президента Зеленського? (кілька варіантів)»  

Всеукраїнський омнібус Травень, 2021 р. 

Чол. Жін. 

додаткових умов не треба, я і зараз 
готовий протестувати 

4,9% 4,7%

якщо протест буде масштабним 6,9% 9,3%

якщо Зеленський ухвалить рішення, 
яке призведе до програшу у війні з РФ 

16,3% 23,0%

якщо Зеленський прийме рішення, яке 
призведе до посилення війни з РФ 

13,8% 19,4%

якщо поліція вчинить масове побиття 9,1% 16,2%

у випадку істотного погіршення 
економічної ситуації (інфляція, різкі 

підняття цін, зниження зарплат тощо) 
29,2% 32,0%

інше 8,5% 7,0%

не братиму участь у протестах за 
жодних обставин 

33,9% 27,6%

важко відповісти 15,1% 16,9%



Точне формулювання запитання: 

«За яких умов ви підтримаєте протести проти Президента Зеленського? (кілька варіантів)»  

Всеукраїнський омнібус Травень, 2021 р. 

Місто Село 

у випадку істотного погіршення 
економічної ситуації (інфляція, різкі 

підняття цін, зниження зарплат тощо) 
30,0% 32,0%

якщо Зеленський ухвалить рішення, яке 
призведе до програшу у війні з РФ 

19,6% 20,7%

якщо Зеленський прийме рішення, яке 
призведе до посилення війни з РФ 

19,0% 13,0%

якщо поліція вчинить масове побиття 12,9% 13,3%

якщо протест буде масштабним 8,6% 7,5%

додаткових умов не треба, я і зараз 
готовий протестувати 

5,2% 4,0%

інше 5,8% 11,2%

не братиму участь у протестах за 
жодних обставин 

33,8% 23,9%

важко відповісти 12,9% 22,2%



більше досліджень на 

 

http://activegroup.com.ua 

Досліджуємо громадську думку з 2011 року 


