
Звіт 

про проведення Всеукраїнського соціологічного дослідження 

"Сучасна молодь у стилі української незалежності" 

в  Полтавській обласній бібліотеці  для юнацтва імені Олеся Гончара 
 

Дане соціологічне дослідження  проводилось бібліотекою  в травні-серпні  

2021 року.  Його метою було здійснення моніторингу 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'єктом дослідження стали молоді люди 

віком 14-35 років. В анкетуванні взяли участь 50 респондентів, за гендерною 

ознакою: 19 чоловіків, 31 жінка. Розподіл за віком: 

14-17рр. – 18 

18-23 рр. – 8 

24-30 рр. – 12 

31-35 рр. – 12 

  Відповіді респондентів за анкетою:  

1. Вкажіть, будь ласка, Вашу сферу діяльності? 

 навчаюся в школі – 20 респ. 

 навчаюся у виші – 13 

працюю – 12 

інше – (тимчасово непрацюючі) – 5 

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

так – 36 

ні – 5 

важко відповісти – 9 

 я не є громадянином/громадянкою України – 0 

3. Як громадянин/громадянка України Ви пишаєтесь: 

 так ні не визначився(-

лася) 

правовою системою в Україні 2 47 5 

історією України 32 6 12 



науково-технічними досягненнями 4 35 11 

культурним стилем України 27 8 15 

спортивними досягненнями 21 22        7 

системою освіти 14 33        3 

системою соціального забезпечення 1 45        4 

 

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

відчуття гордості за свою країну – 36 

почуття гордості за культурне надбання української держави – 21 

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

територіальну цілісність України у XX столітті – 19  

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

1933 років, вшанування героїв Небесної Сотні – 13 

інше  (не дали відповіді) – 10 

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

 українською 

мовою 

іншою мовою 

(якою саме) 

Інтернет 34 Англ.-6, рос.- 10 

засоби масової інформації     40 Англ.-3, рос.- 7 

реклама     50         - 

друкована література     28 Англ.-2, рос . -10 

література в електронному вигляді      36 Анг. -6, рос. -8 

соціальні мережі     31 Анг.- 3, рос. - 9 
 

6. У діяльності яких організацій громадянського суспільства Ви 

брали участь за останній рік? 

 шкільне або студентське самоврядування – 8 

 спортивні організації, пов’язані з освітою, наукою, мистецтвом, спортом –12 

 благодійні організації – 11 

 юнацькі, молодіжні громадські організації – 11 

 волонтерські ініціативи –9 

 релігійні організації – 1 

інші організації – 0 



я не брав/брала участі –14 

7. Що для Вас є пріоритетним щодо розвитку країни сьогодні? 

 мир в Україні – 39 

боротьба із зростанням цін –16   

захист свободи слова –14 

 боротьба зі злочинністю – 28 

 забезпечення стабільної економіки –26 

 перехід до більш гуманного суспільства, в якому цінується особистість – 17 

 важко відповісти – 3 

Ваш варіант –0 

8. Які б Ви хотіли б одержати загальноосвітні знання та навички, в 

тому числі послуги, що надає бібліотека для юнацтва: 

 вміння жити в нових суспільних умовах – 31 

 упевненості у своїх силах –39 

ініціативи і самостійності у розв’язанні життєвих проблем – 29  

сучасних політичних знань – 19 

 сучасних економічних знань – 11. 

9. Чи відчуваєте Ви підтримку молоді з боку держави? 

так, яку саме – 9 (отримую стипендію) 

 ні – 20 

 важко відповісти –21 

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

держави? 

 пільговий кредит на власне житло – 20 

фінансова допомога на започаткування підприємницької діяльності – 21 

Ваш варіант (забезпечення роботою  з  гідною зарплатою) – 15 

11. Зазначте проблеми молоді Вашого регіону, які потребують 

нагального вирішення: 

отримання гідної освіти – 11 



відсутність достойно оплачуваної роботи – 33 

 низький рівень громадської активності та залучення молоді до прийняття 

важливих рішень – 9 

 низький рівень патріотизму – 13 

 відсутність місць для проведення дозвілля – 8 

 залежність від інтернету (онлайн ігри, соціальні мережі, відеоконтент) –18 

відсутність спортивних закладів – 8 

 шкідливі звички (куріння, наркотики, алкоголь) – 17 

 агресивність у суспільстві – 25 

12.  Чи відчуваєте Ви у незалежній Україні дискримінацію за 

наступними ознаками: 

 так ні  важко 

відповісти 

статевою приналежністю 

(жіноча/чоловіча) 

6 38 6 

економічним становищем 

(бідність/багатство) 

39 2 9 

рівнем освіти 13 30 7 

професійним досвідом роботи 21 17 2 

Віком 32 16 2 

соціальною активністю 7 9 6 

мовою  8 9 4 

регіональним походженням - 13 7 

релігійним поглядами 3 14 4 

етнічним походженням - 15 4 

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

 в межах України – 15 

за кордоном – 10 

 на власній дачі – 8 

лише вдома –17 

14.  Зазначте пріоритети державної політики: 

 сприяння зайнятості та самореалізації молоді – 27 

 сприяння забезпечення молоді житлом – 25 



 підтримка талановитої молоді – 22 

 підтримка молоді, яка опинилася/перебуває у важких життєвих обставинах –11 

поширення серед молоді здорового та безпечного способу життя – 13 

 спортивні заходи для молоді – 12 

 розвиток мережі молодіжних центрів і юнацьких клубів – 13 

 формування національно-патріотичної свідомості молоді – 20 

15.  Що мотивуватиме Вас до громадської активності? 

бажання розвинути необхідні для життєвого успіху якості, навички, здобуті 

знання – 14 

 почуття причетності до суспільного життя – 15 

 розширення кола спілкування – 13 

 налагодження необхідних для життєвого успіху зв’язків – 18 

 можливість почати кар’єру та брати участь у місцевому врядуванні – 9 

не дали відповіді – 6 

16.  Чого Ви прагнете досягти у житті? 

сімейного щастя, створення сім’ї та народження дітей – 25 

 самореалізації – 20 

 здобуття вищої освіти – 12 

 організувати власну справу – 19 

 зробити кар’єру – 25 

Власний варіант – 0 

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

з демократією – 9 

побудовою своєї країни – 16 

не здійсненими сподіваннями – 11 

з вірою в краще майбутнє – 27 

з поганою владою – 23 

зі втраченими можливостями – 8 

ніяких асоціацій – 4 

не дали відповіді – 3 



18. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік: 

В даному дослідженні взяли участь 50 респондентів ( користувачів 

бібліотеки і не тільки). За гендерною ознакою – 31 особа  жіночої статі, 19 осіб 

чоловічої статі. Більша половина респондентів навчається в школі або у 

вищому навчальному закладі,12 респондентів працюють, 5 – безробітніх. 

Більша  частина  респондентів – патріоти своєї країни, і пишаються  тим, 

що вони є її громадянами, 5 – не пишаються своїм громадянством, а 9-ти  

опитаним   важко було відповісти  на  питання про громадянство. 

Як громадяни України,  респонденти  найбільше пишаються історією, 

культурним стилем та спортивними досягненнями України, а незадоволені 

правовою  системою в країні, системами освіти  та соціального забезпечення. 

Тим  молодим  людям,  які вважають себе патріотами своєї країни, 

притаманні почуття гордості за свою державу, за її культурні надбання. Вони 

активно беруть участь в акціях, спрямованих на вшанування борців за державну 

незалежність та заходах, присвячених пам'яті жертвам Голодомору 1932-1933 

років, вшанування героїв Небесної Сотні.  

За 30 років Незалежності виросло покоління патріотів, змінилося 

відношення до української мови. Це підтверджується і відповіддю респондентів 

на вибір мови для засобів масової інформації, рекламі, літературі, соціальних 

мережах, коли більшість опитаних назвали провідною мовою мовлення – 

українську. 

Але, разом з тим, анкетування показало низький рівень участі молоді в 

діяльності організацій громадянського суспільства: роботі благодійних 

організацій, шкільному та студентському самоврядуванні, молодіжних 

громадських організаціях та інше. 

В свою чергу пріоритетними  щодо розвитку країни були названі такі: 

встановлення миру  в Україні, боротьба зі злочинністю, забезпечення стабільної 

економіки. 

Молоді люди незадоволені підтримкою їх з боку держави. Більшість 

опитаних хотіли отримати від держави пільговий кредит на власне житло, 

фінансову допомогу на відкриття своєї підприємницької справи, забезпечення 

роботою з гідною зарплатнею. 

Результати соціологічного дослідження підтвердили також проблеми 

молоді, які притаманні не лише нашій області, а й в цілому Україні. Серед них 

були названі: відсутність достойно оплачуваної роботи; агресивність у 

суспільстві; залежність від  інтернету; шкідливі звички (куріння, наркотики, 

алкоголь). 



На запитання анкети про можливе місце відпочинку більшість 

респондентів назвали відпочинок на власній дачі або лише вдома, що говорить 

про їх низький матеріальний достаток. 

Пріоритетами державної політики по відношенню до молодих людей 

стали: сприяння зайнятості та самореалізації молоді; сприяння забезпечення 

молоді житлом; підтримка талановитої молоді; формування національно-

патріотичної свідомості молоді. 

Що стосується питання мотивів до громадської активності респонденти 

були досить пасивними. Були названі почуття причетності до суспільного 

життя, розширення кола спілкування, налагодження необхідних для життєвого 

успіху зв'язків. 

Молоді люди прагнуть перш за все  зробити кар'єру,  організувати власну 

справу, побудувати  сімейне щастя. 

30-річчя Незалежності України в молоді асоціюється з однієї сторони 

побудовою своєї країни, вірою в краще майбутнє,  встановленням демократії, а 

з іншої – з незадоволенням владою, не здійсненими сподіваннями, втраченими 

можливостями. Побороти негативні явища можливо  спільними зусиллями 

влади і народу. А допомогти молоді адаптуватись до сучасних реалій  можна  

лише при активній допомозі держави. Інакше еміграція молодих людей в більш 

економічно розвинені країни лише посилиться. 

 

 

Провідний методист Полтавської 

обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара             В. В. Потуремець 

     

     

 


