
 
 
 
 
 
 

ДИНАМІКА СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ І РОСІЇ 

ОДНЕ ДО ОДНОГО 
 

 
 
Протягом 11-20 червня 2010 року Київський міжнародний інститут соціології 

(КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом інтерв'ю опитано 

2028 респонденти, що мешкають в усіх областях України та Криму (включно з містом 

Києвом) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 

18 років.  

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує 

2.3% для показників близьких до 50%, 2,0% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для 

показників близьких до 10%, 1,0% - для показників близьких до 5%. 

 

Дослідження Центру Левади проводилося у період з 21-25 травня 2010 року. Було 

опитано 1610 респондентів віком від 18 років, у 127 населених пунктах. Статистична 

похибка не перевищує (без урахування дизайн-ефекту)  3,4%. 



Динаміка відповідей українців на запитання: «Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії?» 

та відповідей росіян на запитання: «Як Ви загалом зараз ставитеся до України?» 

 Ставлення населення України до Росії загалом залишилося на тому ж високому  

позитивному рівні – абсолютна більшість (92%) відповіла, що добре ставляться до 

Росії. Порівняно з 2008 роком, ця цифра збільшилася на 4% (з 88% до 92%) і 

залишається майже незмінною протягом двох останніх років. Погано ставляться до 

Росії лише 6% опитаних українців. 

 

 Як відмічає заступник директора Центру Левади, О.Гражданкін, «Починаючи з 

вересня 2006 року, ніколи ще відношення до України не було настільки 

позитивним, як зараз». Дійсно, бачимо, що лише з січня 2010 року ставлення 

росіян до України покращилося на 14% (з 52% до 66%). Таким чином, можна 

сказати, що зараз більшість росіян також позитивно відносяться до України, хоча 

ця цифра на 26% менша за кількість позитивно налаштованих до Росії українців. 

Кількість негативно налаштованих росіян також суттєво зменшилася – так у січні 

2010 таких відповідей було 37%, у травні – 23%. 

Динаміка відповідей росіян та українців на запитання «Якими б Ви хотіли бачити 

відносини України з Росією?» 

 В Україні, порівняно з січнем, дещо збільшилася частка бажаючих мати з Росією 

закриті кордони, митниці та візи – у січні 2010 року таких було 8%, у червні – 

12%. Як і раніше, більшість українців бажають мати незалежні, але дружні 

стосунки з Росією без митниць та віз (70%). Порівняно з січнем кількість 

збільшилася на 4% (з 66%). А кількість бажаючих об‘єднатися з Росією в єдину 

державу, навпаки, зменшилося – з 22% у січні 2010 р. до 16% - у червні. 

 В Росії, на відміну від України, зменшилася кількість бажаючих мати з Україною 

закриті кордони, митниці та візи – з 25% у січні 2010, до 17% - у травні. Суттєво 

збільшилася кількість бажаючих бачити Україну і Росію незалежними, але 

дружніми державами без митниць та віз – у січні таких відповідей було 55%, у 

травні – 64%. Незначна кількість росіян, бажаючих об‘єднання України з Росією 

практично не змінилася – у січні 14%, у травні – 13%. 

 



Додатки 

Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії/України?»  

 

  ДО УКРАЇНИ (Росія), % ДО РОСІЇ (Україна), % 

Варіанти 
відповідей 

Берез. 
2008 

Жовт. 
2009 

Січ. 
2010 

Трав.
2010 

Квіт. 
2008 

Жовт. 
2009 

Січ. 
2010 

Черв.
2010 

дуже 
добре/в 
основному 
добре 

55 46 52 66 88 92 93 92 

в основному 
погано/дуже 
погано 

33 44 37 23 7 6 4 5 

ВАЖКО 
СКАЗАТИ 12 10 11 11 5 3 3 3 

 

«Якими б ви хотіли бачити відносини України з Росією?»  
 

  В Росії, % В Україні, % 

Варіанти 
відповідей 

Бер.
08 

Вер. 
09 

Січ. 
10 

Трав. 
10 

Квіт
.08 

Жовт.  
09 

Січ. 
 10 

Черв. 
10 

Вони мають бути 
такими самими, як 
з іншими 
державами - з 
закритими 
кордонами, 
візами, 
митницями 

19 25 25 17 10 11 8 12 

Україна і Росія 
мають бути 
незалежними, але 
дружніми 
державами - з 
відкритими 
кордонами, без віз 
та митниць 

56 55 55 64 67 67 66 70 

Україна і Росія 
мають 
об‘єднатись в 
одну державу  

19 13 14 13 20 19 22 16 

ВС 6 7 6 6 3 3 4 2 
Разом 100 100 100 100 100 100 100 100 

 


