
Результати Всеукраїнського соціологічного дослідження  

«Сучасна молодь у стилі української незалежності» в Херсонській області 

Протягом травня-липня в бібліотеках Херсонської області відбувалось соціологічне 

дослідження «Сучасна молодь у стилі української незалежності», ініційоване Державною 

бібліотекою України для юнацтва.  

За цей період було опитано 762 молоді людини віком від 14 до 35 років. 

В опитуванні взяли участь користувачі бібліотек міст Гола Пристань, Нова Каховка, 

Скадовськ, Херсон, селищ міського типу Велика Олександрівка, Каланчак, Іванівка, 

Новотроїцьке. 

Цифрові результати 

1.   Вкажіть, будь ласка, Вашу сферу діяльності? 
 

навчаюся в школі; 421 

навчаюся у виші; 99 

працюю; 214 

інше 7 

навчаюсь у коледжі 8 

домогосподарка 2 

не працюю 8 

відпустка по догляду за дитиною 1 

навчаюсь і працюю 2 

 

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

так; 659 

ні; 14 

важко відповісти; 88 
я не є громадянином/громадянкою України. 1 
 

3. Як громадянин/громадянка України Ви пишаєтесь:  

  так ні 

не 
визначився/ 

визначилася 

правовою системою в Україні 156 393 212 

історією України 673 31 57 

науково-технічними 
досягненнями 

320 188 253 

культурним стилем України 483 73 204 

спортивними досягненнями 589 52 119 

системою освіти 200 365 196 

системою соціального 
забезпечення 

89 425 246 

 



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

відчуття гордості за свою країну; 457 

почуття гордості за культурне надбання 
української держави; 394 

участь в акціях, спрямованих на вшанування 
борців за державну незалежність і територіальну 
цілісність України у XX столітті; 312 
участь у заходах, присвячених пам’яті жертвам 
Голодомору-геноциду 1932-1933 років, 
вшанування героїв Небесної Сотні; 340 

інше 7 

святкування Дня Незалежності України 1 

всі дії та почуття направлені на виховання дітей 1 

тривога за майбутнє України 1 

дії спрямовані на пошук грошей для подальшого 
навчання 1 

допомога батькам 1 

участь в заходах, присвячених відновленню 
культурних надбань 1 

 

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

   

  
українською 

мовою 

іншою 
мовою  

іншою 
мовою  

іншою 
мовою  

іншою 
мовою  

іншою 
мовою  

російською 
англійськ
ою 

корейськ
ою 

німецьк
ою 

італійською 

інтернет 504 262 9   1   
засоби масової 
інформації 

620 147 6 1 1   

реклама 615 138 5 1     
друкована 
література 

590 183 6     1 
література в 
електронному 
вигляді 

434 339 
9     1 

соціальні мережі 457 314 9 1     

 

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

шкільне або студентське самоврядування; 316 
спортивні організації, пов’язані з освітою, наукою, 
мистецтвом, спортом; 242 

благодійні організації; 245 

юнацькі, молодіжні громадські організації; 151 

волонтерські ініціативи; 155 

релігійні організації; 39 

інші організації  9 

я не брав/брала участі 182 
 



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

мир в Україні; 635 

боротьба із зростанням цін;   296 

захист свободи слова; 351 

боротьба зі злочинністю; 434 

забезпечення стабільної економіки;  449 
перехід до більш гуманного суспільства, в якому 
цінується особистість; 415 

важко відповісти; 37 

Ваш варіант   

посадити всіх олігархів 1 

боротьба з корупцією 1 

підвищення рівня знань молоді 1 
 

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

вміння жити в нових суспільних умовах; 399 

упевненості у своїх силах; 496 

ініціативи і самостійності у розв’язанні життєвих 
проблем;  500 

сучасних політичних знань; 287 

сучасних економічних знань. 298 

 

9. Чи відчуваєте Ви підтримку молоді з боку 
держави?  

так, яку саме 105 

безкоштовне навчання у школі 87 
курси по перепідготовці молодих фахівців у Центрі 
зайнятості та допомогу з безробіття 2 

проводяться олімпіади та змагання 1 

ні; 451 

важко відповісти. 226 
 

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

 

пільговий кредит на власне житло; 393 
фінансова допомога на започаткування 
підприємницької діяльності; 268 

Ваш варіант  

освіту 1 

допомагати студентам влаштуватися на практику 1 

стабільна економічна ситуація, робочі місця 21 

допомога на дітей, адекватна допомога при будь-
якому питанні 1 

створення робочих місць, розвиток села 2 

безкоштовне навчання у виші 2 



пиши не пиши – нічого не зміниться, захист своїх 
прав, отримати роботу після навчання  2 

підвищення заробітної плати 1 

належне фінансування ЗОШ 1 

стипендії 1 

ніякої 4 

не хочу допомоги 2 

як мінімум стабільності економіки 1 

нормальні людські умови для життя 1 

послаблення податків, зменшення цін, зростання 
заробітної плати 2 

 

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

отримання гідної освіти; 398 

відсутність достойно оплачуваної роботи; 652 
низький рівень громадської активності та 
залучення молоді до прийняття важливих рішень; 339 

низький рівень патріотизму; 117 

відсутність місць для проведення дозвілля; 333 
залежність від інтернету (онлайн ігри, соціальні 
мережі, відео контент); 433 

відсутність спортивних закладів; 108 

шкідливі звички (куріння, наркотики, алкоголь); 256 

агресивність у суспільстві; 183 

Ваш варіант  

всі варіанти актуальні 1 

 

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

  так ні  
важко 

відповісти 

статевою приналежністю 
(жіноча/чоловіча) 

128 410 222 

економічним становищем 
(бідність/багатство) 

421 127 214 

рівнем освіти 415 192 149 

професійним досвідом роботи 165 191 404 

віком 183 470 103 

соціальною активністю 109 388 261 

мовою  120 412 228 

регіональним походженням 62 513 184 

релігійним поглядами 99 491 169 

етнічним походженням 68 323 368 

 

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



в межах України; 451 

за кордоном; 298 

на власній дачі; 46 

лише вдома. 269 
 

14. Зазначте пріоритети державної політики:  

сприяння зайнятості та самореалізації молоді; 495 

сприяння забезпечення молоді житлом; 542 

підтримка талановитої молоді; 422 

підтримка молоді, яка опинилася/перебуває у 
важких життєвих обставинах; 405 

поширення серед молоді здорового та безпечного 
способу життя; 404 

спортивні заходи для молоді; 330 

розвиток мережі молодіжних центрів і юнацьких 
клубів; 241 

формування національно-патріотичної свідомості 
молоді. 292 

не має відповіді 2 

 

15. Що мотивуватиме Вас до громадської 
активності?  
бажання розвинути необхідні для життєвого успіху 
якості, навички, здобуті знання; 354 

почуття причетності до суспільного життя; 341 

розширення кола спілкування; 198 

налагодження необхідних для життєвого успіху 
зв’язків; 208 
можливість почати кар’єру та брати участь у 
місцевому врядуванні. 361 
 

16. Чого Ви прагнете досягти у житті?  

сімейного щастя, створення сім’ї та народження 
дітей; 382 

самореалізації; 464 

здобуття вищої освіти; 393 

організувати власну справу; 371 

зробити кар’єру; 331 

Власний варіант  

фінансова стабільність 1 

миру у собі 1 
 

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

 

немає відповіді 116 

свято 107 

свобода 101 

день народження держави 82 



початок нової історії держави 43 

майдан незалежності 34 

перемога 29 

Декларація про суверенітет України, Конституція 
України, Гімн та Герб України, Революція Гідності 
та Небесна сотня 

23 

перший президент України Леонід Кравчук 16 

безпека 12 

гарний настрій 11 

курс на ЄС, НАТО 10 

молодість 9 

успішні люди 9 

без віз 9 

свободна, єдина, вільна Україна 8 

символи України та мова 8 

вишиванка 7 

самостійність 7 

парад, свято,  світлий день 7 

розвал економіки і падіння життєвого рівня, право 
вибору 

6 

любов до країни 6 

гордість за свою країну 6 

надія на краще життя 6 

окремі політичні діячі, президенти України 
(Чорновіл, Томенко, Кучма, Ющенко, Тимошенко, 
Порошенко, Зеленський) 

6 

Тарас Шевченко 5 

свобода слова 5 

важко відповісти 4 

боротьба за незалежність 4 

ні з чим 3 

історія 3 

воля 3 

мир 2 

проблеми 2 

пам’ятна медаль 2 

єдність, стабільність 2 

велична дата 2 

українські традиції 2 

війна на Сході країни 2 

with freedom 1 

сила 1 

українці досягли свободи та своєї держави 1 

цілісність України 1 

свої закони, держава 1 

культурні надбання 1 

розчарування, бо Україна не змогла стати 
сильною політично та економічно 

1 

концерт М. Поплавського 1 

країна казок 1 

провалля, бездна, тьма 1 

гідність українського народу 1 

незламність українського народу 1 

прогрес у сфері освіти та економіки 1 

іржава машина марки "Запорожець" 1 

провал 1 

не маю ніяких асоціацій 1 

відданість та патріотизм людей 1 

птах 1 

свято 1 



український народ 1 

вихідний день 1 

велич та могутність держави 1 

достаток 1 

правда 1 

віра в краще 1 

дитина, яка ще невпевнено стоїть на ногах  1 

з тим, що ми змогли і повинні все це не втратити 1 

розуміння того, що за доволі великий термін часу 
багато нагальних проблем не було вирішено 

1 

Херсонський бавовняний комбінат (яким він є 
зараз) 

1 

все буде як завжди 1 

кровопролиття 1 

нестабільність економіки 1 

корупція 1 

медична реформа 1 

розвиток незалежної держави та української мови 1 

економічна незалежність 1 

безробіття 1 

беззаконність 1 

мистецтво 1 

незалежна тільки на словах 1 

створення сучасної європейської держави 1 

з тим, як країна змінилась 1 

Майдан   1 

 

18. Вкажіть, будь ласка, Вашу стать:  

жіноча; 496 

чоловіча. 266 

 

19. Вкажіть, будь ласка, Ваш вік:  

14-17; 358 

18-23; 156 

24-30; 139 

31-35. 109 

 

Текстовий звіт 

Серед опитаних 762 респондентів 65% - це особи жіночої статі, 47% належать до вікової 

категорії від 14 до 17 років. За сферами діяльності – 55% опитаних навчаються в школі, 

28% працюють і 13% навчаються у виші. 

86% опитаних пишаються тим, що є громадянином/громадянкою України, 11% вказали 

«важко відповісти», а 2% зазначили, що не пишаються. За цими відомостями можна 

стверджувати, що молоді люди поважають державу та будуть робити важливі кроки для 

покращання суспільного добробуту. 

Наступне питання стосувалося того, чи пишаються молоді люди різними сферами 

життєдіяльності.  

Отже, найбільше молоді українці пишаються історією (88%), спортивними досягненнями 

(77%) та культурним стилем України (63%). Менше половини, а саме 42% пишаються 

науково-технічними досягненнями. І невелика частка пишається: 26% - системою освіти, 

20% - правовою системою і 11% системою соціального забезпечення. Виходячи з цього, 



можна прослідкувати, що історичні та культурні надбання України викликають шану, а що 

стосується державних сфер, то вони потребують подальшої трансформації та 

реформування. 

Опитаним респондентам притаманні наступні дії та почуття: 60% відчувають гордість за 

свою країну; 52% мають почуття гордості до культурного надбання української держави; 

45% беруть участь у заходах, присвячених пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 

років, вшанування героїв Небесної Сотні; 41% беруть участь в акціях, спрямованих на 

вшанування борців за державну незалежність і територіальну цілісність України у XX 

столітті. 

Переважна більшість опитаних (від 56% до 81%) використовують українську мову для 

інтернету, ЗМІ, реклами, друкованої літератури, літератури в електронному вигляді та 

соціальних мереж. Інші користуються переважно російською, деякі англійською, також є 

поодинокі випадки користування корейською, німецькою та італійською мовами. 

За останній рік респонденти брали участь у діяльності наступних організацій 

громадянського суспільства: 41% - шкільному або студентському самоврядуванні; 32% - 

благодійних організаціях; 32% - спортивних організаціях, пов’язаних з освітою, наукою, 

мистецтвом, спортом; 20% - волонтерських ініціативах; 19% - юнацьких, молодіжних 

громадських організаціях; 5% - релігійних організаціях. 24% вказали, що не брали участі. 

Пріоритетними питаннями для розвитку країни сьогодні опитані зазначили наступне: 83% - 

мир в Україні; 59% - забезпечення стабільної економіки; 57% - боротьба зі злочинністю; 

54% - перехід до більш гуманного суспільства, в якому цінується особистість; 46% - захист 

свободи слова; 39% - боротьба зі зростанням цін. Отже, ми бачимо що найбільш 

хвилюючим для молоді питанням є війна на сході України. 

Серед загальноосвітніх знань та навичок, в тому числі послуг, що надає бібліотека для 

юнацтва, респонденти хотіли б одержати: 66% - ініціативи і самостійності у розв’язанні 

життєвих проблем; 65% - упевненості у своїх силах; 52% - вміння жити в нових суспільних 

умовах; 39% - сучасних економічних знань; 38% - сучасних політичних знань. 

На питання, чи відчувають молоді люди підтримку з боку держави, 59% зазначили, що не 

відчувають, 27% - важко відповісти, 14% відчувають підтримку, у вигляді безкоштовного 

навчання у школі. 

Серед допомоги, яку респонденти хотіли б отримати від держави, 52% зазначили 

пільговий кредит на власне житло, а 35% потребують фінансової допомоги на 

започаткування підприємницької діяльності. 

Проблемами, які має молодь у нашому регіоні респонденти називають: 86% - відсутність 

достойно оплачуваної роботи; 57% - залежність від інтернету (онлайн ігри, соціальні 

мережі, відеоконтент); 52% - отримання гідної освіти; 44% - низький рівень громадської 

активності та залучення молоді до прийняття важливих рішень; 44% - відсутність місць 

для проведення дозвілля; 34% - шкідливі звички (куріння, наркотики, алкоголь); 24% - 

агресивність у суспільстві; 15% - низький рівень патріотизму; 14% - відсутність спортивних 

закладів. 

Наступне питання стосувалося дискримінації за різними ознаками. Так, 55% відчувають 

дискримінацію за економічним становищем, 54% за рівнем освіти, 24% за віком, 22% за 

професійним досвідом роботи, 17% за статевою приналежністю, 16% за мовою, 14% за 

соціальною активністю, 13% за релігійними поглядами, 9% за етнічним походженням, 8% 

за регіональним походженням. 

Респонденти мають наступні фінансові можливості для відпочинку: 59% - в межах України, 

39% - за кордоном, 35% - лише вдома, 6% - на власній дачі. 



Пріоритетами державної політики у опитаних є: сприяння забезпечення молоді житлом 

(71%); сприяння зайнятості та самореалізації молоді (65%); підтримка талановитої молоді 

(55%);  підтримка молоді, яка опинилася/перебуває у важких життєвих обставинах (53%);  

поширення серед молоді здорового та безпечного способу життя (53%); спортивні заходи 

для молоді (43%); формування національно-патріотичної свідомості молоді (38%);  

розвиток мережі молодіжних центрів і юнацьких клубів (32%). 

До громадської активності респондентів мотивуватиме: 47% - можливість почати кар’єру 

та брати участь у місцевому врядуванні; 46% - бажання розвинути необхідні для 

життєвого успіху якості, навички, здобуті знання; 45% - почуття причетності до суспільного 

життя; 27% - налагодження необхідних для життєвого успіху зв’язків; 26% - розширення 

кола спілкування. 

Опитані молоді люди прагнуть у житті: 61% - самореалізації; 52% - здобуття вищої освіти; 

50% - сімейного щастя, створення сім’ї та народження дітей; 49% - організувати власну 

справу; 43% - зробити кар’єру. 

На запитання з ким/чим у Вас асоціюється 30-річчя Незалежності України 15% не змогли 

відповісти. Для 14% це свято, 13% - свобода, 11% - день народження держави, а для 6% - 

початок нової історії держави. Також неодноразово були названі: символи України, 

майдан, перемога, перший президент Л. Кравчук та інші політичні діячі. Також поширені 

такі позитивні асоціації, як воля, мир, сила, єдність, самостійність, любов до країни та 

гордість, надія на краще тощо. Але й неодноразово згадувались розчарування, 

безробіття, беззаконня та інші проблеми. 

Таким чином, підсумовуючи отримані результати, можна стверджувати, що молодь 

Херсонщини поважає та шанує Україну, її історію та культурні надбання, але разом з тим 

вказує на проблеми, які потребують вирішення для поліпшення суспільного життя та 

впевненості в майбутньому. 

 


