
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ І РОСІЇ 

ОДНЕ ДО ОДНОГО 
 
 

Протягом 4-13 січня 2010 року Київський міжнародний інститут 

соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. 

Методом інтерв'ю опитано 2040 респондентів, що мешкають в усіх 

областях України, у Криму та у Києві 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 Левада-Центру проводилося у період з 29 січня - 1 

лютого 2010 року. Було опитано 1600 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 в Україні до Росії  як і раніше, є майже повністю 

позитивним. Так, за даними останнього опитування КМІС, 93% 

опитаних добре ставляться до Росії, і лише 4% - погано. Не 

визначились 3% опитаних. Ця ситуація залишається стабільною 

протягом 2009 року. Дещо гірше ставлення до Росії спостерігалося 

лише у квітні 2008 року, коли за даними опитування КМІС добре 

ставилися 88% опитаних, погано – 7%. 

 

 За словами заступника директора Левада-Центру, О.Гражданкіна 

«позитивне ставлення населення Росії до України поступово 

відновлюється і до теперішнього часу досягло рівня липня 2008. І 

хоча воно, як і раніше, гірше, ніж два роки тому (у січні 2008), 

здається, стає більш цивілізованим». Про це свідчать дані опитувань 

Левада-Центру (Москва). Так, 52% опитаних росіян добре ставляться 

до України, 37% - погано, 11% - не визначились. Якщо порівнювати з 

даними опитування у січні 2009 р., кількість тих, хто добре ставиться 

до України зросла з 29% до 52%, кількість тих, хто ставиться погано – 

навпаки, зменшилася з 62% до 37%. Ці дані дійсно наближаються до 

ситуації у 2008 р.(за даними опитування Левада-Центру в січні 2008 р.), 

коли ставлення до України було найбільш позитивним – 59% ставилися 

добре, 30% - погано, 10% - не визначилися. 

 

 

 



Динаміка відповідей росіян та українців на запитання «Якими б ви хотіли 

бачити відносини України з Росією?» 

 Ситуація в Україні залишається практично стабільною протягом 

2008-2010 років. Невеличка частка наших громадян (8%) вважають, 

що між Україною та Росією мають бути такі ж відносини, як з іншими 

державами – із закритими кордонами, візами і митницями. Переважна 

більшість опитаних (66%) вважають, що Росія та Україна мають бути 

незалежними, але дружніми державами, з кордонами без віз і 

митниць. І лише 22% українців вважають, що Україна і Росія мають 

об‘єднатися в одну державу.  

 В Росії більше половини опитаних (55%) вважають, що Росія та 

Україна повинні бути незалежними, але дружніми державами, з 

кордонами без віз і митниць. Цікаво, що на відміну від українців 

росіяни менше схиляються до об‘єднання з Україною в одну державу 

(14%), ніж до відносин з кордонами, закритими візами і митницями 

(25%). Ці співвідношення також є практично стабільними протягом 

2008-2010 років. 

 Дослідники Левада-Центру в останньому опитування з‘ясували, яку з 

двох держав росіяни вважають більш демократичною, Росію чи 

Україну. Виявилося, що 57% вважають більш демократичною Росію і 

лише 8% - Україну; 19% вважають обидві країни однаково 

недемократичними, 16% не змогли відповісти на запитання. Цікаво, 

що порівняно з опитуванням 2004 року, де також респондентам було 

поставлено це питання, кількість росіян, які вважають Росію більш 

демократичною державою, збільшилася на 12% (з 45% до 57%), а 

кількість тих, хто вважають більш демократичною Україну навпаки 

зменшилася (з 12% до 8%). Також зменшилася кількість тих, хто 

вважає обидві країни недемократичними – з 25% до 19%. 



 Ще одне питання щодо російсько-українських відносин, яке 

регулярно відслідковують дослідники Левада-Центру – що, на думку 

росіян, має бути для них більш корисним. Згідно з даними січневого 

опитування, більше половини росіян (55%) вважають, що для Росії 

було б краще, щоб Україна була незалежною державою, та 

підтримувала дружні стосунки з Росією; 33% вважають за краще, щоб 

Україна знаходилася під економічним та політичним контролем Росії. 

Не змогли відповісти на запитання 12% респондентів. Треба 

зауважити, що починаючи з 2004 р. кількість тих, хто бажає 

економічного та політичного контролю над Україною поступово 

зменшувалася: так, у 2004 р. таких було 38%, у 2010 – 33%. Також з 

2007 року суттєво збільшилася кількість тих, хто бажає дружніх та 

незалежних стосунків з Україною – відповідно з 41% до 55%.  



Додатки 

Як Ви загалом зараз ставитеся до Росії/України?»  

 

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

Варіанти 
відповідей 

Берез. 
2008 

Січ. 
2009 

Бер.   
2009 

Трав. 
2009 

Жовт. 
2009 

Січ. 
2010 

Квіт. 
2008 

Лютий 
2009 

Берез. 
2009 

Трав.  
2009 

Жовт. 
2009 

Січ. 
2010 

дуже 
добре/в 
основному 
добре 

55 29 41 34 46 52 88 91 90 93 92 93 

в основному 
погано/дуже 
погано 

33 62 49 56 44 37 7 5 6 4 6 4 

ВАЖКО 
СКАЗАТИ 12 9 9 11 10 11 5 4 4 3 3 3 

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

 В Росії, % В Україні, % 

Варіанти відповідей 
Бер.
08 

Вер.
08 

Січ.
09 

Трав. 
09 

Вер.
09 

Січ.
10 

Квіт. 
08 

Лютий 
09 

Берез. 
09 

Трав.  
09 

Жовт. 
09 

Січ. 
10 

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

19 24 29 25 25 25 10 8 8 10 11 8 

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

56 52 51 55 55 55 67 68 63 65 67 66 

Україна і Росія мають 
об‘єднатись в одну 
державу  

19 13 12 14 13 14 20 23 26 23 19 22 

ВС 6 11 8 6 7 6 3 1 4 2 3 4 
Разом 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 



«Як Ви вважаєте, яка з країн є більш демократичною: РОСІЯ чи УКРАЇНА?», дані 

Левада-Центру, Росія 

 

Варіанти відповідей грудень,2004 січень, 2010 
1. Росія 45 56,7 
2. Україна 11,5 8,4 
3. обидві в рівній мірі недемократичні 25,2 18,6 
9. ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 18,3 16,2 

 

«Як Ви вважаєте, що було б більш корисним для Росії?», дані Левада-Центру, Росія 

Варіанти відповідей груд.04 серп.06 жовт.07 січ.10 
1. Щоб Україна була незалежною країною, 
що має добрі взаємовигідні відносини з 
Росією 

48,2 44,2 40,8 55,1 

2. щоб Україна перебувала під 
економічним і політичним контролем 
Росії 

37,9 40,5 35,9 33,4 

9. ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 14 15,3 23,3 11,5 
 


