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Результати 
Всеукраїнського анкетування молоді 

«Україна в Європейському союзі: переваги та недоліки» 
 

Протягом серпня-вересня 2015 року Херсонська обласна бібліотека для юнацтва ім. 
Б.Лавреньова взяла участь у Всеукраїнському анкетуванні молоді «Україна в Європейському 
союзі: переваги та недоліки», яке проводить ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва». 
До анкетування також було залучено юнацькі структурні підрозділи бібліотек 
Бериславського, Великоолександрівського, Іванівського, Каланчацького, Новокаховського, 
Новотроїцького, Скадовського та Чаплинського районів. Всього опитано 695 респондентів. 

 
 

Аналіз 
 

У анкетуванні взяли участь молоді люди 
віком від 14 до 35 років, серед яких 306 (44%) 
чоловіків та 389 (56%) жінок. За віковим 
показником вони розподілилися наступним 
чином: 14-17 років – 135 (19,4%); 18-21 років – 
172 (24,7%); 22-24 роки – 119 (17,1%); 25-35 років 
– 269 (38,7%).  

 
 
 
 
 
Розглянемо відповіді на конкретні запитання. 
 
Питання про вступ до Європейського союзу досі не має стовідсоткової підтримки.  
 
Більшість опитаних (майже 60%) вважають, що Україні зарано вступати до ЄС, 

спочатку потрібно розібратися з внутрішніми проблемами. 19% вважають, що Україна 
готова, а 22% було важко відповісти.  

 
Якби зараз пройшов референдум про вступ 

України до Євросоюзу, «за» проголосували б 33%, 
20% - проти, важко відповісти – 29%,  а 17% не 
брали б участі у голосуванні. Це говорить про те, 
що третина респондентів не впевнені чи 
покращиться становище в Україні після вступу в 
ЄС, а тому не можуть дати позитивну чи негативну 
відповідь. 

 
 
Серед проблем, які потрібно вирішити перед вступом до ЄС, на першому плані 

визначено -  подолання корупції та хабарництва і припинення війни на Сході, а вже потім - 
вирішення економічних, правових та соціальних проблем та покращення життєвого рівня 
народу. Крім цього, опитаних респондентів турбують проблеми безробіття, судова система, 
якість освіти, екологія, медицина, економіка, тощо.  

На думку 60% опитаних Євросоюз повинен допомагати українцям вирішувати їх 
проблеми, 40% вважають, що Україна зі своїми проблемами повинна розбиратися 
самостійно. 

Більшість (33%) опитаних вважають, що після того як Україна вступить в ЄС, щось 
зміниться, але не відразу, 24% не впевнені в тому, що щось зміниться, 15% гадають, що 



Чи відбудуться якісь зміни після того, як України вступить 
до Європейського Союзу?
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Чи мали Ви досвід проживання/відпочинку у країнах, що 
входять до скаду Євросоюзу?
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нічого не зміниться, 14% було важко відповісти, 
а 13% респондентів впевнені, що зміни 
прийдуть неодмінно. 

На думку респондентів, після вступу до ЄС 
Україна отримає: безвізовий режим з країнами-
членами ЄС (17%), зросте рівень життя 
громадян (9%), поліпшиться економіка, малий 
та середній бізнес, медичне обслуговування, 
освіта, працевлаштування, тощо. 

За думкою респондентів після вступу до 
Європейського Союзу погіршаться відносини з 
Росією, зменшиться кількість робочого 
населення через міграцію, національні 
товаровиробники стануть незатребуваними, 
погіршиться економічний стан. 

Серед опитаних з Херсонської області 
майже 13% відпочивали в країнах ЄС, а 5% 
проживали. 88% з них сподобався цей досвід. 

 
 
 
 
 
Висновки. На думку більшості респондентів Херсонської області Україні ще зарано 

вступати в Європейський Союз. Вони вважають, що спочатку потрібно розібратися з 
внутрішніми проблемами. Але більшість також вважає, що Євросоюз повинен допомогти 
Україні в подоланні цих проблем. Після вступу до ЄС Україна отримає безвізовий режим, 
зростання рівня життя громадян, поліпшення економіки, тощо. Серед недоліків були названі 
погіршення відносин з Росією, відтік робочої сили до країн ЄС, руйнування українських 
традицій.  

 
Завданнями бібліотек у цей час є: 
• проведення бібліотечних заходів з акцентом на патріотичне виховання, які 
допоможуть розвивати у молодого покоління почуття любові до рідної країни, 
збереження цілісності її територій, поваги до всіх її мешканців, толерантності до 
кожного; 

• допомога у формуванні самосвідомості та менталітету молодих громадян – якщо ти 
хочеш змін і покращання життя, почни з себе, адже кожен може зробити свою країну 
кращою. 

 
 

Цифрові показники 
 
1. На Вашу думку Україна готова вступити до Євросоюзу?     
так, готова 132 19,0% 
ні, спочатку потрібно розібратись з проблемами в країні 413 59,4% 
важко відповісти 150 21,6% 

 
2. Якби зараз пройшов референдум про вступ України до Євросоюзу, як 
би Ви проголосували?     
за 232 33,4% 
проти 143 20,6% 
не брав(ла) би участі у голосуванні 119 17,1% 
важко відповісти 201 28,9% 

 



3. Які саме проблеми потрібно вирішити перед вступом до Євросоюзу?     
подолати корупцію в країні 245 35,3% 
припинити війну на Сході 205 29,5% 
подолати хабарництво в країні 116 16,7% 
вирішити економічні, правові та соціальні проблеми 86 12,4% 
покращити життєвий рівень народу, соцзахист 76 10,9% 
подолати безробіття 61 8,8% 
реформувати судову систему 60 8,6% 
підняти рівень життя громадян 57 8,2% 
стабілізувати економіку 51 7,3% 
реформувати медицину 44 6,3% 
створити страхову медицину 42 6,0% 
подолати бідність 29 4,2% 
підвищити свідомий культурний рівень громадян до європейського рівня 27 3,9% 
зміцнити національну валюту 27 3,9% 
покращити рівень освіти населення 26 3,7% 
провести повну люстрацію влади, судів, прокуратури, міліції  22 3,2% 
забезпечити демократизацію українського суспільства 21 3,0% 
зробити невідворотним покарання за злочини 21 3,0% 
дотримуватися Законів та Конституції України 21 3,0% 
зменшити кількість народних депутатів, зняти з них недоторканність та пільги 19 2,7% 
зменшити апарат Верховної Ради 18 2,6% 
вирішити екологічні та санітарні проблеми 18 2,6% 
вирішити проблеми з працевлаштуванням 18 2,6% 
зробити безкоштовну освіту або збільшити кількість бюджетних місць у ВНЗ 14 2,0% 
кожному змінити себе на краще, змінити свідомість, менталітет, бути 
патріотами 13 1,9% 
підвищити зарплати 13 1,9% 
економічно розвивати село 12 1,7% 
змінити керівництво країни 11 1,6% 
зрівняти всіх перед законом 10 1,4% 
провести пенсійну реформу 9 1,3% 
розвивати власну промисловість 9 1,3% 
виплатити зовнішні борги України 5 0,7% 
встановити щоквартальну звітність влади перед народом 4 0,6% 
зробити середній вік працівників державних установ - 35 років, щоб при владі 
була компетентна та патріотична молодь 4 0,6% 
не продавати землю 4 0,6% 
модернізувати всі галузі економіки 4 0,6% 
покращити судноплавство по Дніпру до європейського рівня 4 0,6% 
провести реформи усіх галузей 3 0,4% 
встановити кримінальну відповідальність суддів, прокурорів, міліції за 
незаконно прийняті рішення 2 0,3% 
вирішити енергетичні проблеми держави 2 0,3% 
вирішити житлові проблеми  2 0,3% 
вирішити демографічну проблему 2 0,3% 
покращити рівень сервісного обслуговування населення (кондиціонери у 
потягах, автобусах тощо) 2 0,3% 
перейти на контрактну армію 2 0,3% 
прийняти Закони України, які відповідали б європейським стандартам 1 0,1% 
відокремити владу від бізнесу 1 0,1% 
налагодити співпрацю та дружні відносини з країнами Євросоюзу 1 0,1% 
забезпечити достойне життя учасників АТО та інвалідів 1 0,1% 
ввести обов*язкову сплату податків не за прибутками, а за витратами 1 0,1% 
зробити умови праці, щоб не вигідно було лізти у владу 1 0,1% 
подолати політичні проблеми 1 0,1% 
зробити безкоштовну освіту   1 0,1% 
припинити насильний призов до АТО 1 0,1% 
зменшити податки для приватних підприємців 1 0,1% 
відновити смертну кару 1 0,1% 



виплатити борги країни 1 0,1% 
кримінал 1 0,1% 
захистити права людини 1 0,1% 
вивести економіку з тіні 1 0,1% 
підняти зарплати, пенсії, стипендії 1 0,1% 

 
4. На Вашу думку, Євросоюз повинен допомагати українцям вирішувати 
їх проблеми?     
так 412 59,3% 
ні 283 40,7% 

 
5. Чи відбудуться якісь зміни після того, як Україна вступить до 
Європейського Союзу?     
так, неодмінно 89 12,8% 
так, але не відразу 234 33,7% 
можливо, щось зміниться, але я не певен 169 24,3% 
гадаю, що нічого не зміниться 108 15,5% 
важко відповісти 95 13,7% 

 
6. Які переваги отримає Україна після вступу до Євросоюзу?     
не знаю 127 18,3% 
безвізовий режим з країнами-членами ЄС 118 17,0% 
ніяких 99 14,2% 
Україна стане європейською державою за рівнем життя її громадян 61 8,8% 
важко відповісти  55 7,9% 
поліпшення економіки 34 4,9% 
розвиток малого та середнього бізнесу 24 3,5% 
всі перед законом будуть рівні 23 3,3% 
впровадження стандартів ЄС в медичному обслуговуванні 18 2,6% 
з*являться нові економічні можливості 17 2,4% 
з*являться нові робочі місця 12 1,7% 
спільний захист від зовнішнього ворога 11 1,6% 
підтримка від Євросоюзу 11 1,6% 
надання субсидій українським аграріям 10 1,4% 
більше можливостей 10 1,4% 
стабільність 10 1,4% 
перехід до зони вільної торгівлі 8 1,2% 
доступ до європейських ринків 6 0,9% 
освіта матиме європейський рівень 6 0,9% 
конституційні гарантії 5 0,7% 
фінансова допомога від країн Євросоюзу 4 0,6% 
покращиться судова система 4 0,6% 
рівність всіх людей, захищеність 4 0,6% 
зникне корупція 2 0,3% 
законослухняність 2 0,3% 
модернізація інфраструктури країни 2 0,3% 
з*явиться істинна демократія (свобода слова, думки, повага до людини) 2 0,3% 
стане рівноправною країною 2 0,3% 
Україна стане європейською державою за рівнем загальнолюдських цінностей 1 0,1% 
Україна стане європейською державою за рівнем екологічного стану 1 0,1% 
Україна стане європейською державою за рівнем розвитку державності 1 0,1% 
Україна стане європейською державою за розвитком права, добробуту, 
соціального захисту 1 0,1% 
статус країни Євросоюзу 1 0,1% 
розвиток туризму 1 0,1% 
інвестиції з Євросоюзу 1 0,1% 
стабільну грошову одиницю 1 0,1% 

 
 



7. Чи погіршиться щось в Україні після вступу до Євросоюзу?     
не знаю 191 27,5% 
важко відповісти 87 12,5% 
погіршаться відносини з Росією 83 11,9% 
ні 73 10,5% 
так 68 9,8% 
відтік робочої сили до країн ЄС 29 4,2% 
можливо 26 3,7% 
втрата ринку національними товаровиробниками (зокрема с/г продукція) 25 3,6% 
руйнування українських традицій 20 2,9% 
час покаже 18 2,6% 
економічний стан країни 15 2,2% 
міграція   15 2,2% 
підвищення цін на продукти і продовольство 12 1,7% 
загострення геополітичної ситуації 9 1,3% 
зросте кількість безробітних 4 0,6% 
погіршиться все 3 0,4% 
олігархи можуть скупити землю держави 3 0,4% 
погіршиться життя корупціонерів, хабарників та ледарів 2 0,3% 
зникне малий бізнес 2 0,3% 
Євросоюз диктуватиме свої права 2 0,3% 
міграція із Африки  2 0,3% 
залишимося без землі 2 0,3% 
українські військові братимуть участь в міжнародних конфліктах 2 0,3% 
погіршиться якість продуктів та товарів 2 0,3% 

 
8. Чи мали Ви досвід проживання/відпочинку у країнах, що входить до 
складу Євросоюзу?     
так, проживав 33 4,7% 
так, відпочивав 89 12,8% 
ні 573 82,4% 

 
9. Чи сподобався Вам цей досвід? 122   
так 108 88,5% 
ні 14 11,5% 

 
10. Вкажіть Ваш вік     
14-17 135 19,4% 
18-21 172 24,7% 
22-24 119 17,1% 
25+ 269 38,7% 

 
11. Вкажіть Вашу стать     
чоловік 306 44,0% 
жінка 389 56,0% 

 


