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Мета та методологія дослідження 

Актуальність дослідження 

Україна відновила свою незалежність 30 років тому. Саме відновила, бо до 

цього ми вже не раз здобували та втрачали державність. Слід наголосити, що 

відновлення незалежності в 1991 році не було випадковістю, тим більше, 

подарунком долі. Навпаки, воно стало результатом тисячолітньої боротьби 

українського народу за право мати власну державу, право бути господарем на 

своїй землі. Проте, українці, в тому числі молодь, нарікають на державу, навіть 

не задумуючись, що самі ж відповідальні за її устрій та функціонування.  

Сучасна молодь – це ровесники незалежності, й ті, хто дещо молодші; а 

також ті, хто брав участь, або був свідком двох революцій української модерної 

історії (Помаранчевої та Революції Гідності), і ті, хто під час цих подій був ще 

дитиною. 

За умови належної підтримки духовного, інтелектуального та фізичного 

потенціалу такий потужний людський ресурс, як сучасна молодь, є запорукою 

досягнення високого рівня економічного, політичного, суспільного розвитку в 

цілому. 

МОЛОДЬДЕРЖАВА – взаємозалежний тандем, який розірвати 

неможливо. 

Саме тому вдамося до аналізу аспектів сучасного молодіжного життя в стилі 

української незалежності. 

Мета: здійснити моніторинг думки сучасної молоді щодо важливих для них 

сфер життєдіяльності у стилі української незалежності. 

 

Предмет дослідження: ставлення молоді до нинішніх умов життя в незалежній 

Україні; можливості для самореалізації; ідеї, погляди щодо покращення умов у 

власній країні. 

Об’єкт дослідження: молоді люди віком 14-35 років, у т. ч. користувачі 

бібліотек для юнацтва, молоді. 

 

Теоретична інтерпретація основних понять дослідження: 

Стиль – у літературі та мистецтві розглядається, як єдність змісту, форми та 

системи, що склалася за певних суспільно-історичних умов у певний історичний 

період або епоху. До того ж стиль слід розглянути як індивідуальну манеру, 

своєрідність неповторну особливість притаманну кожному індивідууму, яка 

відображається в сукупності мовних засобів та методу роботи, а також характерною 

манерою поведінки. 

Стиль держави Україна – сукупність характерних особливостей, ознак 

держави в умовах певної місцевості: суспільного устрою, мови, мистецтва, 

обрядовості тощо. 

Незалежність – можливість приймати самостійні рішення, які підкорюються 

власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. 

Поняття «незалежності» нероздільно пов'язане з поняттям «самостійність». 

Самостійність характеризується здатністю самостійно визначати мету, завдання та 

методи їх досягнення, здатністю особисто вирішувати питання і проблеми, 

свободою вибору тієї чи іншої поведінки. 
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Незалежність держави – політична самостійність, суверенітет, 

запроваджений на окремій території, яка має визначені кордони і населення, 

господарство й політичну владу, проводить власну внутрішню й зовнішню 

політику на світовій політичній арені, має міжнародне визнання. 

Незалежність держави Україна закріплена у таких документах, як Акт 

проголошення незалежності України(прийнятий Верховною Радою України 24 

серпня 1991 р.); Декларація про державний суверенітет України(прийнята 

Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 р.); Декларація прав 

національностей України (1 листопада 1991 р.)та в інших законодавчих та 

підзаконних актах. Термін можна розглядати як синонім державно-правового 

поняття «суверенітет» або «державний суверенітет». 

Суверенітет – це одна з істотних ознак держави, її можливість повноправно 

здійснювати внутрішньо- та зовнішньополітичні справи, не допускати втручання у 

свою діяльність іноземних держав та інших внутрішньодержавних сил 

(організацій). Важливою властивістю суверенної державної влади є її незалежність. 

Незалежність державної влади означає самостійність держави у відносинах з 

іншими державами. 

Громадянське суспільство – це система недержавних і комерційних інститутів, 

організацій, які забезпечують самоорганізацію та розвиток населення. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати ставлення молоді до умов соціально-економічного життя в 

Україні. 

2. Визначити рівень задоволення умовами для професійного розвитку та 

життя сучасної молоді в Україні. 

3. Виявити пріоритетні сфери та основні проблеми молоді, які потребують 

уваги і вирішення на державному рівні. 

4. З’ясувати бачення молоді щодо покращення загальноосвітнього розвитку, 

потреб у дозвіллі, отриманні якісної інформації. 

5. Визначити рівень зацікавленості сучасної молоді 

змінювати/вдосконалювати українську державу. 

Етапи дослідження: 

1. Розробка Програми Всеукраїнського соціологічного дослідження: 

 відпрацювання методики збору даних (березень-квітень); 

 розробка методичного інструментарію (березень-квітень). 

2. Проведення дослідження: 

 збір даних методом анкетного опитування (травень-серпень); 

 узагальнення даних в обласних бібліотеках України для юнацтва, 

молоді (серпень); 

 збір узагальнених даних (вересень). 

3. Обробка даних у науково-методичному відділі Державної бібліотеки 

України для юнацтва (вересень); 

4. Аналіз та узагальнення результатів, написання звіту, публікації 

(жовтень-листопад). 

Методи дослідження: анкетне опитування; аналіз даних.  

https://ips.ligazakon.net/document/view/t142700?ed=1991_08_24&an=19
https://ips.ligazakon.net/document/view/t142700?ed=1991_08_24&an=19
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АНКЕТА 

Шановний учаснику! 

Просимо Вас відповісти на запитання Всеукраїнського соціологічного дослідження «Сучасна 

молодь у стилі української незалежності», спрямоване на виявлення ставлення молоді до важливих 

сфер життєдіяльності в умовах української незалежності. 

Ваші думки і відповіді дуже цінні для нас. Уважно прочитайте питання анкети та дайте відповіді 

на них. 

Анкета анонімна, всі дані використовуються тільки в узагальненому вигляді. 

 

1. Вкажіть, будь ласка, Вашу сферу діяльності? 

 навчаюся в школі - 1286 

 навчаюся у виші - 609 

 працюю - 562 

Інше (коледж, декретна відпустка, домогосподарка, безробітний)  ̶  48 

2. Чи пишаєтесь Ви тим, що є громадянином/громадянкою України? 

 так - 2127 

 ні - 135 

 важко відповісти - 241 

 я не є громадянином/громадянкою України - 2 

 

3. Як громадянин/громадянка України Ви пишаєтесь: 

 так ні не визначився/ 

визначилася 

правовою системою в Україні 312 1082 1111 

історією України 2188 74 243 

науково-технічними досягненнями 803 847 855 

культурним стилем України 1338 743 424 

спортивними досягненнями 1957 238 310 

системою освіти 608 1306 591 

системою соціального забезпечення 269 1277 959 

 

4. Чи є для Вас притаманними такі дії та почуття: 

 відчуття гордості за свою країну - 1240 

 почуття гордості за культурне надбання української держави - 1076 

 участь в акціях, спрямованих на вшанування борців за державну незалежність і територіальну 

цілісність України у XX столітті - 1525 

 участь у заходах, присвячених пам’яті жертвам Голодомору-геноциду 1932-1933 років, 

вшанування героїв Небесної Сотні - 1806 

Інше: ціную День Перемоги (2);  шаную традиції та звичаї (1); не беру участі і не відчуваю 

гордості, вважаючи заходи показними (4) 

 

5. Зазначте власний вибір мови/мовлення для наступних позицій: 

 Укр.  Рос. Англ. Нім. Польс. Япон. 

інтернет 2055 234 231 4 2  

ЗМІ 2318 183 20    

реклама 2172 209 129    

друкована література 2285 212 46    

література в електронному вигляді 2240 280 35   2 

соціальні мережі 2133 347 44    

 

6. У діяльності яких організацій громадянського суспільства Ви брали участь за останній рік? 

 шкільне або студентське самоврядування - 950 

 спортивні організації, пов’язані з освітою, наукою, мистецтвом, спортом - 376 

 благодійні організації - 210 

 юнацькі, молодіжні громадські організації - 204 

 волонтерські ініціативи - 542 

 релігійні організації - 63 

 інші організації  ̶  (ГО, партійні)  ̶  58 

 я не брав/брала участі - 586 
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7. Що для Вас є пріоритетним щодо розвитку країни сьогодні? 

 мир в Україні  ̶  2175 

 боротьба із зростанням цін - 1095 

 захист свободи слова - 388 

 боротьба зі злочинністю - 466 

 забезпечення стабільної економіки - 1185 

 перехід до більш гуманного суспільства, в якому цінується особистість - 952 

 важко відповісти - 72 

Ваш варіант: підвищення культурного рівня громадян, боротьба з корупцією, покращення 

системи освіти, створення рівних умов життя для всіх категорій населення  ̶  16 

 

8. Ви хотіли б одержати загальноосвітніх знань та навичок, в тому числі послуги, що надає 

бібліотека для юнацтва: 

 вміння жити в нових суспільних умовах - 1161 

 упевненості у своїх силах - 834 

 ініціативи і самостійності у розв’язанні життєвих проблем - 1288  

 сучасних політичних знань - 287 

 сучасних економічних знань - 990 

 

9. Чи відчуваєте Ви підтримку молоді з боку держави? 

 так – 69;  яку саме: навчання в освітніх центрах, молодіжні програми, допомога з догляду за 

дитиною, пільги на навчання сиріт, пільги дітям інвалідам, переселенцям, створення 

тренажерних майданчиків, отримання середньої освіти) 

 ні - 1487 

 важко відповісти – 949 

 

10. Яку допомогу та в якому вигляді Ви хотіли б отримати від держави? 

 пільговий кредит на власне житло - 1322 

 фінансова допомога на започаткування підприємницької діяльності - 1023 

Ваш варіант: допомога в розвитку бібліотек заради припинення занепаду культурної спадщини 

країни; оснащення бібліотек комп’ютерною технікою; гарантована субсидія для багатодітних 

родин; пільговий кредит на здобуття освіти або безкоштовне навчання; збільшення бюджетних 

місць в університетах; фінансова допомога малозабезпеченим та молодим родинам; стабільна та 

гідна зарплатня зі своєчасною виплатою; збільшення виплат на дитину; земельна ділянка під 

будівництво власного будинку; гарантоване працевлаштування за фахом / збільшення робочих 

місць; гарантія пенсійного забезпечення у майбутньому; нормальне медичне страхування / 

допомога на лікування / безкоштовне лікування; економічна стабільність; адекватні доходам 

тарифи; нічого не очікую / вигідних умов від держави немає   ̶ 203 

 

11. Зазначте проблеми молоді Вашого регіону, які потребують нагального вирішення: 

 отримання гідної освіти - 541 

 відсутність достойно оплачуваної роботи - 1330 

 низький рівень громадської активності та залучення молоді до прийняття важливих рішень - 

425 

 низький рівень патріотизму - 483 

 відсутність місць для проведення дозвілля - 386 

 залежність від інтернету (онлайн ігри, соціальні мережі, відео контент) - 521 

 відсутність спортивних закладів - 243 

 шкідливі звички (куріння, наркотики, алкоголь) - 477 

 агресивність у суспільстві - 425 

Ваш варіант _____________________________________________ 

 

12. Чи відчуваєте Ви у незалежній Україні дискримінацію за наступними ознаками: 

 так ні  важко 

відповісти 

статевою приналежністю 

(жіноча/чоловіча) 

915 1184 406 

економічним становищем 

(бідність/багатство) 

1840 315 350 

рівнем освіти 1104 939 462 
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професійним досвідом роботи 948 944 613 

віком 1133 972 400 

соціальною активністю 463 1486 556 

мовою  584 1478 443 

регіональним походженням 191 1726 588 

релігійним поглядами 445 1525 535 

етнічним походженням 111 1795 599 

 

13.  Якщо у Вас є фінансова можливість відпочити, то де саме: 

 в межах України - 736 

 за кордоном - 1133 

 на власній дачі - 212 

 лише вдома - 510 

 

14. Зазначте пріоритети державної політики: 

 сприяння зайнятості та самореалізації молоді  ̶  872 

 сприяння забезпечення молоді житлом - 1387 

 підтримка талановитої молоді - 648 

 підтримка молоді, яка опинилася/перебуває у важких життєвих обставинах - 792 

 поширення серед молоді здорового та безпечного способу життя - 739 

 спортивні заходи для молоді - 621 

 розвиток мережі молодіжних центрів і юнацьких клубів - 696 

 формування національно-патріотичної свідомості молоді - 466 

 

15. Що мотивуватиме Вас до громадської активності? 

 бажання розвинути необхідні для життєвого успіху якості, навички, здобуті знання - 884 

 почуття причетності до суспільного життя - 503 

 розширення кола спілкування - 754 

 налагодження необхідних для життєвого успіху зв’язків - 635 

 можливість почати кар’єру та брати участь у місцевому врядуванні - 682 

 

16. Чого Ви прагнете досягти у житті? 

 сімейного щастя, створення сім’ї та народження дітей - 860 

 самореалізації - 765 

 здобуття вищої освіти - 1053 

 організувати власну справу - 904 

 зробити кар’єру - 790 

Власний варіант: зробити спортивну кар’єру, змінити життя на краще, розвинути бібліотеку у 

центр надання інформації, жити і працювати в Європі  ̶  4 

17. З ким/чим у Вас асоціюється 30-річчя Незалежності України  

________________________________________________________ 

 

18. Вкажіть, будь ласка, Вашу стать: 

 жіноча - 1627 

 чоловіча - 878 

 

19. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік: 

 14-17 - 1231 

 18-23 - 616 

 24-30 - 308 

 31-35 - 350 
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Відсотковий аналіз 

 Запрошення до участі у Всеукраїнському соціологічному дослідженні було розіслано 

на 31 опорну бібліотеку Київської області та на відділи культури новооутворених ОТГ. 

Загалом відгукнулись до участі 17 ОТГ. Деякі бібліотеки збирали дані окремо на своїй базі; 

деякі відділи культури збирали дані по декількох бібліотеках свого ОТГ. Особливо цим, на тлі 

інших, виділяються громади з набільшим числом респондентів: 645, 720 учасників, і т.і. 

 В анкетуванні прийняли участь:  

 Київська обласна бібліотека для юнацтва,  

 КЗ БМР  Білоцерківська ЦБС ім. П.Красножона  

 Бородянська центральна районна бібліотека,  

 КЗ «Публічна бібліотека»  відділу культури, молоді та спорту соціально-гуманітарного 
управління виконкому Богуславської міської ради 

 Васильківська МЦБС  

 КЗ ІСР «Іванківська публічна бібліотека»  

 Відділ культури Кагарлицької міської ради  

 Миронівська базова бібліотека Миронівської міської ОТГ  

 Красятицька селищна бібліотека Поліської ТГ 

 КЗ «Публічна бібліотека» Рокитнівської селищної ради 

 Семиполківська сільська бібліотека Калитянської селищної ради 

 Сквирська ЦБС Білоцерківського району 

 КЗ «Централізована бібліотечна система Ставищенської селищної ради 
Білоцерківського району» 

 КЗ Таращанської міської ради «Таращанська ЦБС» 

 КЗ «Тетіївська централізована бібліотечна система ім. Миколи Кравчука» Тетіївської 

міськради 

 Узинська бібліотека для дітей Білоцерківського району 

 Фурсівська ОТГ (анкетування на базі Центральної бібліотеки Фурсівської сільради, 
бібліотек сіл Трушки, Пищики, Матюші, Чмирівка, Безугляки) 

 Яготинська ЦБС. 

 В анкетуванні від Київської області прийняло участь 2505 респондентів, з яких 1627 

жінок (65%) та 878 чоловіків (35%). 

 Вікові групи:  

 14 ̶ 17 рокі  ̶  ̶  49%, 

 18 ̶ 23 роки  ̶  ̶   24,5%, 

 24 ̶ 30 р.  ̶  12,5% 

 31 ̶ 35 р.  ̶  14% 

 Рід занять: 51,5% навчається у школі, 24,5% у вищому навчальному закладі, 22,5% 

працює і 2% це домогосподарки, матері у декретній відпустці, безробітні, а також учні 

коледжів. 

 За питанням №2: 85% опитуваних пишаються тим, що є громадянами України; 5,5% 

не пишаються, 9,5% не визначились та меньше 0,1 відсотка не є громадянами. 

 За питанням №3: 

 Правовою системою не пишається більшість респондентів   ̶ 43%.  12,5% пишаються та 
44,5% не визначились. 

 Історією України пишається абсолютна більшість   ̶  87%; 3% не пишаються і 10% не 
визначились. 

 З науково ̶ технічними досягненнями думки розділились майже порівну: 32% так, 34% 

ні, 34% утримались. 
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 Культурний стиль України подобається 53,5% респондентів, 29,5% проти і 17% не 
визначились з вподобаннями. 

 Спортивні досягнення мають добрий піар в країні, тож 78% пишаються ними, 9,5% ні 
та 12,5 % мабуть не цікавляться спортом. 

 Вподобання щодо української системи освіти мають провал: 52% вона не подобається, 

ще має шанс у 24% респондентів і 23% не визначились. 

 Система соціального забезпечення теж пасе задніх: вона не влаштовує 51% 
респондентів, ще прихильні до неї меньше 11% та не визначились 38%. 

 По питанню №4: 

 Гордість за свою країну, не дивлячись на провал у системі соцзабезпечення, освіти та 

права відчувають майже 50%. 43% відчувають гордість за культурне надбання України. 61% 

приймає участь в акціях, спрямованих на вшанування борців за державну незалежність і 

територіальну цілісність України. 72% беруть участь у заходах, присвячених пам’яті жертв 

Голодомору ̶ геноциду 1932 ̶ 33 рр, вшанування Героїв Небесної Сотні. Два респонденти 

відповіли, що вшановують День Перемоги, один  ̶  що вшановує національні традиції та звичаї, 

четверо не приймають участі ні в чому, вважаючи заходи показними. 

 Питання №5: 

 По пунктах: 

 Інтернет громадяни хочуть бачити українським у 82% випадків, російським у 9 %, 
англійським у 9%, і меньше ніж 0,1% хочуть бачити його німецькою або польською 

мовами. 

 92,5% вважають, що ЗМІ повинні вести мовлення тільки українською мовою, 7,5%    ̶ 
російською та піввідсотка   ̶ англійською. 

 87% хотят бачити рекламу українською мовою, 8 % не проти російської реклами, та 5%  ̶  

англійської. 

 90% майже одностайно бажають читати друковану літературу суто українською, 8 % 
російською, та 2 % за англійську літературу. 

 З літературою в електронному вигляді майже те саме: 89% за українську мову, 10% за 
російську, 1% за анлійську і меньше 0,1% за японську. 

 Також і з соцмережами: 85% хочуть бачити їх українською мовою, 13% вважають за 

доцільне користуватись російською мовою, та біля 2% англійською. 

 За питанням №6: 

 У шкільному самоврядуванні приймають участь 38% респондентів.  

 У спортивних організаціях, та у таких, що пов’язані з наукою, освітою, мистецтвом, задіяні 
15%.  

 У благодійних організаціях задіяні 8%.  

 У молодіжних  також 8%.  

 У волонтерських більше 21%.  

 Релігійні  усього 2,5%.  

 В інших, до яких можна віднести громадські організації, політичні партиї перебувають 

трохи більше 2%.  

 Не приймають участі ні в чому 24%. 

 За питанням №7: 

 Пріорітети розвитку країни були обрані такою кількістю респондентів: 

 Мир в Україні, беззаперечно  ̶  87% 

 Боротьба зі зростанням цін   ̶ 44% 

 Захист свободи слова  обрали тільки 15,5% 

 Боротьба зі злочинністю хвилює тільки 18,5% 

 Забезпечення стабільної економіки  ̶  47% 
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 Перехід до більш гуманного суспільства з поціновуванням особистості обрали 38% 

 Нічого не обрали 3% 

 Свої варіанти запропонували піввідсотка: підвищення культурного рівня громадян 

України, боротьба з корупцією, покращення системи освіти, створення рівних умов життя. 

 Питання №8. 

 Щодо знань та навичок, які може надати бібліотека для юнацтва думки розділились: 

 Вміння жити в нових суспільних умовах  ̶  46,5% 

 Упевненість в своїх силах   ̶ 33% 

 Ініціатива і самостійність у розв’язанні життєвих проблем  ̶  51,5% 

 Сучасних політичних знань потребують лише 11,5% 

 А сучасних економічних майже 40%. 

 Питання №9. 

 Підтримку від держави відчувають сміховинні 2,5%, вказуючи, що це навчання в 

освітніх центрах, молодіжні програми та центри (не вказано які саме), допомога з догляду за 

дитиною (разом з тим, в питанні «яку допомогу бажаєте від держави» вказують, що цю 

допомогу треба збільшити); пільги на навчання сиріт, дітям ̶ інвалідам, переселенцям, 

створення тренажерних майданчиків, отримання середньої освіти. 

 Майже 60% чесно кажуть, що не відчувають ніякої турботи від держави і 38% 

вагаються відповісти. 

 Питання №10.  

 Про допомогу від держави. Від пільгового кредиту на житло не відмовляться 53%. І 

40% оберуть фінансову допомогу для підприємництво.Запропоновані власні варіанти 

відповідей: 

 Допомога в розвитку бібліотекам заради припинення занепаду культурної спадщини 
країни; 

 Оснащення бібліотек комп’ютерами. 

 Гарантована субсидія для багатодітних сімей. 

 Фінансова допомога малозабезпеченим та молодим родинам. 

 Збільшення виплат на дитину. 

 Пільговий кредит на здобуття освіти або взагалі, безкоштовна освіта. 

 Збільшення бюджетних місць в університетах. 

 Гарантоване працевлаштування за фахом. 

 Збільшення робочих місць. 

 Стабільна та гідна зарплатня. 

 Земельна ділянка під будівництво власного будинку. 

 Гарантія пенсійного забезпечення в майбутньому. 

 Медичне страхування. Допомога на лікування. Безкоштовне лікування. 

 Економічна стабільність. 

 Адекватні тарифи. 

 Половина відсотка нічого не чекає від держави, вважаючи, що вигідних умов від неї чекати 
не треба. 

 Питання №11. 

 Серед проблем молоді регіону обрані: 

 Отримання гідної освіти  ̶  22% 

 Відсутність достойно оплачуваної роботи  ̶  53% 

 Низький рівень громадської активності  ̶  17% 

 Низький рівень патріотизму  ̶  19% 

 Відсутність місць для проведення дозвілля  ̶  15% 
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 Залежність від інтернету  ̶  21% 

 Відсутність спортивних закладів  ̶  10% 

 Шкідливі звички  ̶  19% 

 Агресія у суспільстві  ̶  17% 

 Отже бачимо, що найбільше всїх турбує безробіття або недостатньо оплачувана робота. 

 Питання №12. 

 Щодо дискримінації в Україні. 

 За статевою приналежністю 47% не відчувають дискримінації, 36 відчувають та 17% не 
можуть визначитись. 

 За економічним становищем, на жаль, 73% відчувають дискримінацію. Низький рівень 

життя та жорстке розшарування населення за достатком утворює прірву між звичайним 

населенням і багатим шаром. Лише 12% цього не відчувають і 15% вагаються. 

 За рівнем освіти 44% відчувають діскримінацію та 38% її не відчувають. 18% вагаються.  

 За професійним досвідом роботи 38% відчувають, 38%   ̶ ні, та 24% вагаються. 

 Ейджизм, дискримінація за віком, відчувається більше ніж 45% респондентів, зазвичай це 
найманці на роботу  ̶  учорашні студенти, або жінки, які збираються у декрет, або жінки 

після 35 років  ̶  влаштування на достойну роботу в окремі відрізки віку значно 

ускраднюється. 39% не відчувають на собі елементів ейджизму і 16% вагаються. 

 Соціальна активність не вважається чимось, що може стати причиною дискримінації, тож 

майже 60% відповіли ні, 18% так і 22% вагаються. 

 Дискримінацію за мовою не відчувають 59%, більшість, але не абсолютна, 24%   ̶ 
відчувають, 17% утримались. 

 За регіональнім походженням 69% не відчувають себе такими, що їх дискримінують, 8%  ̶  
так і 23% не впевнені. 

 61% не відчуває, що в країні існує дискримінація за релігійними вподобаннями. 

 72% вважають, що в Україні немає дискримінації за етнічним походженням, і це вкрай 
добре. 

 Питання №13. 

 Щодо відпочинку: 30% відпочинуть в межах країни, 45% залюбки віїдуть закордон, 

20% залишаться вдома і лише 8% поіде на дачу. Дачний видпочинок відходить на задній план. 

 Питання №14. 

 Пріоритети держполітики обрали у такій кількості: 

 Сприяння зайнятості та самореалізації   ̶ 35% 

 Сприяння забезпечення молоді житлом  ̶  55% (найактуальніше питання) 

 Підтримка талановитої молоді  ̶  26% 

 Пітримка молоді у важких ситуаціях  ̶  31% 

 Поширення інформації про здоровий спосіб життя  ̶  30% 

 Спортивні заходи  ̶  25% 

 Розвиток мережі молодіжних центрів та юнацьких клубів  ̶  28% 

 Формування національно ̶ патріотичної свідомості  ̶  28% 

 Питання №15 

 Щодо мотивування до громадської активності: 35% обрали бажання розвинути 

необхідні для успіху якості; 20% обрали почуття причетності до суспільного життя; 30% 

розширення кола спілкування; 25% налагодження зв’язків і 27% можливість почати кар’єру. 

 Питання №16. 

 Тут однозначно лідує здобуття вищої освіти (42%), власна справа (36%), родина (34%), 

карєра (32%), самореалізація (31%). На місцях картинка трохи міняється, на базі КЗ КОР 
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«Київська обласна бібліотека для юнацтва» лідером в опитуванні стала самореалізація серед 

опитуваних, абсолютна більшість з яких  ̶  жінки. Родина відійшла на дальній план.  

 Питання №17 передбачало вільний відгук, тож було сказано багато гарного й трохи 

неприємного, незважаючи на те, що в питанні №2  ̶  ̶  85% пишались своєю країною. Тож з чим 

асоціюється у сучасної молоді 30 ̶ річчя Незалежності України? 

 Варіанти: 

1. Персоналії: Ліна Костенко, В’ячеслав Чорнівол, Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Симон 

Петлюра, Михайло Грушевський, Павло Скоропадський, Тарас Шевченко, Валерій 

Гонгадзе, Сергій Нігоян, Андрій Шевченко, Скрябін, Богдан Ступка, Богдан 

Хмельницький, Ярослав Мудрий, Пилип Орлик, Микола Амосов, Леонід Каденюк, Василь 

Вірастюк, Квітка Цісик, брати Кличко, Руслана Лижичко. 

2. Символи: вишиванка, державні символи, прапор, гімн. 

3. Сила духу, гідність, надія на краще майбутнє. 

4. Свобода вибору та прагнення стати вільними. 

5. З підвищенням рівня самосвідомості та патріотизму. 

6. З українською мовою і Законом «Про мову». 

7. Із миром, добробутом, відродженням, мирним небом над головою, демократією. 

8. Із зміцненням іміджу України на міжнародній політичній арені. 

9. Із правом на землю. 

10. Щасливим дитинством. 

11. Із днем народження держави, святом, додатковим вихідним. 

12. З появою гривні. 

13. З референдумом про самостійність України. 

14. З козацтвом. 

15. З безкраїми ланами пшениці. 

16. З перемогами на Олімпіаді та Євробаченні. 

17. Із поширенням інтернету та цифрових технологій. 

18. Із струмком, з якого всі п’ють, але ніхто не чистить. 

19. З Майданом, Революцією Гідності та Героями Небесної Сотні. 

20. Війною на Сході України, АТО та захисниками суверенітету України. 

21. З постійною боротьбою за незалежність. 

22. З незавершеною роботою, яку не дають виконати сусіди. 

23. Із чорним тунелем у який рухається Україна. 

24. Із занепадом економічного розвитку. 

25. Із зростанням курсу доллара, підвищенням цін на бензин, комунальні послуги, проїзд, 

житло, загалом їз бідністю. 

26. Із бідністю та невизначеністю, розвалом країни. 

27. Драбиною без східців. 

28. З часом «Великої Руїни». 

29. З 35 ̶ річчям Чорнобильської аварії. 

30. Бідністю та занепадом України. 

31. З розпадом СРСР та УРСР. 

32. З пташкою в клітці. 
33. З нестабільністю в державі. 

34. Із створенням держави, але знищенням народу. 

35. З безробітною людиною, яка ув’язла в боргах. 

36. З беззахисною людиною. 

37. Зі старою з простягнутою рукою. 

38. З горами сміття. 

39.  За 30 років в Україні нічого не змінілось. 

40. З низьким рівнем життя пенсіонерів та інших незахищених верств населення. 
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Висновки згідно завданням дослідження 

 
 Отже, мета дослідження виконана: моніторинг думки сучасної молоді щодо важливих 

сфер життєдіяльності у стилі української незалежності проведено. Визначено ставлення 

молоді до нинішніх умов життя в незалежній Україні; можливості для самореалізації; ідеї, 

погляди щодо покращення умов у власній країні.  

 

 Поставлені завдання: 

1. З’ясувати ставлення молоді до умов соціально-економічного життя в Україні. 

2. Визначити рівень задоволення умовами для професійного розвитку та життя сучасної 

молоді в Україні. 

3. Виявити пріоритетні сфери та основні проблеми молоді, які потребують уваги і вирішення 

на державному рівні. 

4. З’ясувати бачення молоді щодо покращення загальноосвітнього розвитку, потреб у дозвіллі, 

отриманні якісної інформації. 

5. Визначити рівень зацікавленості сучасної молоді змінювати/вдосконалювати українську 

державу. 

 
 Далі по пунктах: 

1. З’ясувати ставлення молоді до умов соціально-економічного життя в Україні. 

 Тож 85 % опитуваних поставили «хрестик» у першому ж питанні, що не стосувалось 

персональних даних  ̶  ̶  «Пишаюся тим, що є громадянином України». Але у питаннях про 

«Гордість за свою країну» та «Гордість за культурне надбання» відмітились вже 50 та 43% 

опитуваних. 

Далі з’ясовується, що половина респондентів не вважає досконалою українську правову 

систему, друга половина зовсім "плаває" у питанні. 

 Історією пишається більшість (87%), але інформацією про науково-технічні досягнення  

володіють лише 32%.  

 Культурний стиль схвалює половина респондентів, але, зважаючи на те, що зараз 

найбільше у школах та вишах "розпіарена" вишиванка, державні символи, прапор, гімн (з 

названого в асоціаціях), ймовірно, що більшість респондентів не назве щось більше за цей 

перелік. Для цього треба б було провести додаткове дослідження. 

 Спортивні досягнення теж перебувають "на слуху", особливо участь та перемоги 

України у футболі та боксі, тож 78% згодні з цим фактом. 

 Половині не подобається система освіти і в рекомендацях респондентами 

запропоновано покращити її, ввести пільги на навчання, кредити, або зовсім безкоштовне 

навчання, збільшити кількість бюджетних місць. 

 Соцзабезпечення в Україні теж пасе задніх на думку молоді, так вважає більша 

половина респондентів. 

2. Визначити рівень задоволення умовами для професійного розвитку та життя 

сучасної молоді в Україні. 

 Більше 90% респондентів відмітили хоча б одну організацію або ГО, у яких вони брали 

участь, виявляючи високу соціальну активність. 

 Підтримку від держави не відчувають 60% і це прикро. Від кредиту на житло не 

відмовилась би половина респондентів і 40% обрали б допомогу на свою справу. 

 Серед проблем своїх регіонів найзначущою називають безробіття та відсутність 

достойної оплати праці. Меньш значущими обрано проблеми отримання освіти, залежність від 

інтернету, шкідливі звички та низький рівень патріотизму, агресію та ін. 
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 Дискримінація у суспільстві, що може знижувати задоволення умовами для проф. 

розвитку та життя спостерігається загалом за економічним станом (73%), статевою 

приналежністю (47%), ейджизм (45%), за освітою (44%), за мовою (24%). 

 Рівень задоволення своєю країною прослідковується у способі відпочинку: 45% має 

можливість виїхати на відпочинок закордон і 58% обере відпочинок у межах країни. 

3. Виявити пріоритетні сфери та основні проблеми молоді, які потребують уваги і 

вирішення на державному рівні. 

 Найпріорітетнішим напрямом розвитку країни з запропонованих було визнано «мир в 

Україні». Війна на Сході дається взнаки, тож ця проблема хвилює майже кожного (87%). 

Більш ̶ меньш важливими також є економічний стан країни, зростання цін та гуманність 

суспільства із зростанням цінності особистості (47%, 44%, 38%). Запропоновані свої варіанти: 

корупція, культурний рівень громадян, знов система освіти та її безоплатність, рівні умови 

життя. 

 Пріоритетами держполітики обрано забезпечення молоді житлом (55%). Меньше: 

зайнятість (35%), підтримка у важких ситуаціях (31%), здоровий спосіб життя (30%). 

 Серед питань, якими державі варто було б зайнятися вказано: допомога бібліотекам, 

багатодітним та молодим родинам, малозабезпеченим, робочі місця та рівень зарплат, 

проблеми медичного страхування (власне його відсутність), значне вдорожання лікування та 

комунальних тарифів,  загрози зникнення в майбутньому пенсійного забезпечення, та взагалі 

економічна нестабільність в країні. 

4. З’ясувати бачення молоді щодо покращення загальноосвітнього розвитку, потреб 

у дозвіллі, отриманні якісної інформації. 

 Серед запропонованих знань та навичок від бібліотеки для молоді найпріоритетніші 

«ініціатива та самостійність у розв’язанні життєвих проблем (52%), вміння жити в нових 

умовах (47%), сучасні економічні знання (40%), впевненість в собі (33%). 

 Спонукати молодь до більшої громадської активності можуть: бажання розвиватись 

(35%), розширити коло спілкування (30%) та кар’єра (27%). 

5. Визначити рівень зацікавленості сучасної молоді змінювати/вдосконалювати 

українську державу. 

  Молодь більш за все цікавить вища освіта (42%), власна справа (36%), родина 

(34%), кар’єра (32%), самореалізація (31%). І, якщо серед школярів превалює отримання вищої 

освіти, то серед молоді старшої категорії   ̶ вже самореалізація та власна справа. Серед жінок, 

які є більшістю респондентів, превалює самореалізація, ніж родинні цінності, часи 

змінюються, змінюються і пріорітети. 

 Ну і наприкінці асоціативний ряд показав, що з зібраних 40 ̶ ка пунктів асоціацій 

близько половини позитивні і майже стількі ж негативних. Варто було «розпитати» 

респондентів детальніше і виявилось, що 85% гордості за країну мають хитку структуру й для 

задоволення населення в країні з вкрай нестабільною економікою та слабкою соціальною 

захищеністю треба ще працювати та працювати. Для зацікавленості молоді вдосконалювати 

державу та систему треба щоб молодь, як верства населення, була більш соціально захищеною: 

навчання, пільги, підтримка молодих родин, робочі місця, доступна медицина та тарифи, 

боротьба з дискримінаціями та просвіта. 

 Державі слід розробляти більше ефективних молодіжних програм, інформувати молодь 
та підтримувати. Прекрасну роль в інформуванні можуть служити юнацькі бібліотеки 

України. 


