
85% впевнені, що ‘Важливо продовжувати

боротьбу з російською армією, незважаючи на 
втрати’, а 86% - що навіть в разі завоювання України 
Росією більшість українців чинитимуть опір. Чоловіки 
дещо частіше це зазначають, ніж жінки (89% проти 
81%) і цю позицію поділяють представники всіх 
вікових груп. 
Більшість українців налаштовані на тривалу боротьбу в 
разі потреби: 77% вважають, що важливо чинити 
збройний опір і через 6 місяців якщо війна затягнеться, 
а 71% - і через рік. 
Підтримка прийняття можливих умов Росії є 
невеликою. Найчастіше українці підтримали б угоду, 
яка обмежує присутність військ та зброї НАТО в 
країнах, що межують з Росією, а найрідше – заборону 
вступу України до НАТО і ЄС.

• 7 з 10 Українців стурбовані 

своєю безпекою зараз, через 

місяць і через 3 місяці

Стурбованість щодо безпеки

Всеукраїнське опитування
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Був вбитий

Виїхав з країни

Захищає країну

Підтримав ЗСУ

Я особисто знаю когось, хто…
• Більшість українців знають 

когось, хто захищає Україну із 

зброєю в руках, виїхав з країни 

і надавав підтримку ЗСУ

• 12% українців виїхали в інший 

населений пункт з початку 
війни

Готовність до опору
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Якщо Росії вдасться захопити Україну 
більшість українців:

Чинитимуть опір

Складуть зброю

Не знаю
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Заборона вступу 
до ЄС

Заборона вступу 
до НАТО

Обмеження 
присутності 

НАТО в країнах, 
що межують з 

Росією

Чи прийняли б ви такі угоди 
якби це зупинило війну?
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Україна

Важко сказати

Російські олігархи

Хто на вашу думку може 
переконати Росію закінчити 

війну?

Думки українців щодо того, хто може відіграти 
головну роль в закінченні війни, розділились. 



10% вважають, що українці культурно

ближчі до Росії, ніж до Європи

8% вважають, що українці економічно

ближчі до Росії, ніж до Європи

82% вважають, що українці культурно

ближчі до Європи, ніж до Росії

84% вважають, що українці економічно

ближчі до Європи, ніж до Росії

Демографія

Освіта

Етнічна 

належність

Регіони
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Не отримали середню 
освіту

Середня освіта

Професійна освіта

Неповна вища освіта

Повна вища освіта

Вчений ступінь
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Українці Росіяни Інше

Прихильність до організацій /

країн
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“Більшість росіян…” 

Підтримують війну Проти війни Важко сказати
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Центр

Південь

Більшість українців вважають, що росіяни в основному 
підтримують війну. Більше того, 68% вважають, що російських 
військових, які здаються, треба посадити до в'язниці та 
передати до суду.


