
ВАКЦИНАЦІЯ.
РЕЗУЛЬТАТИ
РЕГІОНАЛЬНОГО
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОГО
ОПИТУВАННЯ ОСІБ,
ЯКІ СТАРШІ 60 РОКІВ

Проєкт громадського

моніторингу вакцинації

від COVID-19



Метод: індивідуальне анкетування за місцем проживання респондента

Цільова аудиторія:  чоловіки та жінки, > 60 років

Вибірка: 331 респондент, Чернівецька область

Збір даних: 30 серпня — 10 вересня 2021 року

Про опитування



Розподіл респондентів

60–64 65-69 70-79 80+

віковий розподіл перенесли COVID-19 вакциновані

19 %

81 %

14 %

75 %

так так

ніні

11 %
невідомо



респондентів
не отримали
запрошення на
вакцинацію 

 56 %Попри те, що 94% опитаних мають 

підписану декларацію з сімейним 

лікарем, менше половини були 

запрошені на вакцинацію

Не запрошені на вакцинацію



 60 %
не знають

про протипоказання

34 %
не мають

протипоказань

 6 %
мають протипоказання

Протипоказання
до вакцинації

Більшість респондентів — 

60% не знають, чи є у них 

протипоказання до вакцинації



Мотивація вакцинуватись серед пацієнтів,
що вже отримали вакцину

*респонденти можуть обирати декілька відповідей

хотіли вакцинуватися
від початку епідемії

бо вакцинувалися
рідні/близькі

рекомендація
сімейного лікаря

через інформацію у ЗМІ
про важливість вакцинації

раніше тяжко перенісли
захворювання на коронавірус

вимога/пропозиція
роботодавця

родичі/близькі важко
перенесли захворювання

потребували сертифікату
для виїзду за кордон

38 %

19 %

14 %

14 %

13 %

10 %

3 %

3 %



Основні причини відмови від вакцинації

бояться можливих побічних
наслідків вакцинації для
свого здоров’я

не отримували запрошення
на вакцинацію

не мають достатньо
інформації, щоб прийняти
рішення

вважають, що доступна
в Україні вакцина має
низьку якість

мали загострення інших
захворювань на момент
запрошення на щеплення

44 %

14 %

13 %

10 %

7 %

*респонденти можуть обирати декілька відповідей



телебачення

інтернет-видання

сімейний лікар

родичі
 

радіо

преса

82 %

33 %

24 %

24 %

5 %

3 %

Основні джерела
отримання інформації про вакцинацію

*респонденти можуть обирати декілька відповідей

Респонденти віддають 

перевагу телебаченню та 

інтернет-виданням над 

офіційними джерелами — 

лише 24% отримують 

інформацію від сімейного 

лікаря



респондентів,
старших 60 років,

не знають про можливість
вакцинації вдома

(мобільна бригада)

 82 %

Обізнаність про можливість
вакцинації вдома

обізнані

 18 %



Чи розглядають респонденти
можливість вакцинації 

не розглянуть таку
можливість навіть
у випадку загострення
епідемії

 48 %
готові розглянути можливість

вакцинації у випадку зростання
кількості випадків захворювання

на COVID-19 та посилення
карантинних обмежень

 52 %



Проєкт громадського

моніторингу вакцинації

від COVID-19


