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МЕТОДОЛОГІЯ
СОЦІОЛОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження містить результати опитування авторської моделі вимірювання
настроїв молоді, віком від 14 до 35 років,
упродовж пандемії, зумовленої COVID-19.
Звіт підготовлено ЛЬВІВ.КОМандою: Соціоінформ, Інститут міста та МолоДвіж
Центр.Львів за фінансової підтримки
Програми розвитку ООН в Україні та
Міністерства закордонних справ Данії.
Погляди, думки, висвітлені у цьому звіті,
належать авторам та не відображають
офіційної позиції ПРООН в Україні.
Дослідження проводилось у 3 етапи:
• Якісне дослідження: фокус-групові дискусії
• Кількісне дослідження: анкетне
планшетне опитування
• Якісне дослідження: глибинні
інтерв’ю з фахівцями та фахівчинями у сфері молодіжної політики в
Україні
Якісне дослідження: фокусгрупові дискусії
Упродовж 29 червня – 4 липня 2020
року дослідницька команда провела
фокус-групи з метою напрацювання
основних гіпотез для інструментарію
{анкети} кількісного соціологічного дослідження.
Метод збору інформації: фокус-групові
дискусії, проведенні за гайдом. Тривалість однієї фокус-групової дискусії
становила від 1 до 2 годин часу.
Вибіркова сукупність становить 80 осіб,
віком від 14 до 35 років. Гендерний,
віковий та регіональний принципи застосовувався при формуванні та рекрутингу учасників_ць. Під час проведення
інтерв’ю здійснювався аудіозапис. Усі

мультимедійні матеріали були транскрибовані {переведені у текстовий формат}.
Регіонально-територіальне охоплення
цільової аудиторії здійснювалось у таких макрорегіонах як Захід, Центр та
Північний-Схід України з урахуванням
усіх населених пунктів (обласний центр,
місто, село).
Кількісне дослідження:
анкетне планшетне
опитування
Упродовж 29 червня – 4 липня 2020
року дослідницька команда провела
дослідження з метою виявлення настроїв молоді у 9 сферах їхнього життя.
Метод дослідження: CAPI (анкетне інтерв’ю «face2face» з використанням
комп’ютера, Computer Assisted Personal
Interviewing).
Обсяг вибіркової сукупності: 1 200 осіб,
віком від 14 до 35 років. Вибіркова сукупність будувалась як багатощаблева
стратифікаційно-пропорційна вибірка
з квотним відбором на останньому щаблі. Основні квоти у дослідженні: стать,
вік, населений пункт та макрорегіон
проживання.
Похибка репрезентативності вибірки з
довірчою ймовірністю 0,954 {без врахування дизайн-ефекту} не перевищує
2,89% для показників близьких до 50%.
При інтерпретації даних потрібно враховувати похибку репрезентативності вибіркової сукупності. Окремі дані у розрізі макрорегіонів потрібно сприймати
радше як тренд настроїв, громадської
думки молоді в кожному регіоні. Більш
детально про похибку вибіркової сукупності для даних у межах усієї України та
у кожному макрорегіоні див. у розділі
“Технічні параметри дослідження”.
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«

Умовні позначення

«

Кластеризація макрорегіонів здійснена на основі концепції “соціально-економічного районування” українського
географа, професора О.Шаблія, який
виділяє 6 регіонів:
1. Центральний район
2. Центрально-Східний
3. Північно-Східний
4. Східний
5. Південний
6. Західний регіони

цитати учасників_ць фокус-групової дискусії, що відображають оригінальний зміст їхніх думок

Більш детально про територіальну
кластеризацію див. у розділі “Технічні
параметри дослідження”.
Цитати амбасадорів_ок дослідження
є незалежними та відображають їхню
суспільну позицію.
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Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України, без урахування даних АРК

ЩО ДУМАЮТЬ ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ?
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Пандемія COVID-19 постала своєрідним випробуванням у життєдіяльності
молоді. Обмеження спілкування, різка
зміна стилю життя, формату навчання та
зайнятості, залученості до громадських
активностей; дискомфорт для дітей, молодих сімей та багато інших змін засвідчили вразливість молоді через вплив
пандемії, спричиненої коронавірусом.
Загалом кожні другий_а із опитаних
(50,3%) мають переважно негативні оцінки щодо подальшої ситуації з
COVID-19. Але повернутися до суворого карантину готова лише третина
молоді України.
У цей період одним із найбільших викликів для молоді стала невизначеність
(щодо тривалості пандемії та карантинних обмежень, перебігу навчального
процесу, перспектив економіки країни, можливості отримати своєчасну
планову медичну допомогу). Водночас
упродовж карантину відбулися певні
позитивні зміни в усталених практиках
молоді: значна її частина отримала додатковий часовий ресурс на спілкування з сім’єю, на освіту та саморозвиток,
покращення фізичного стану, хобі, зрештою, і на впорядкування своїх справ та
роздуми над подальшим життям.
Молодь песимістично оцінює діяльність і національної, і місцевої влади.
Найчастіше критика виникає через неготовність країни до карантину та неспроможність забезпечити населення,
а насамперед найбільш вразливі групи
(зокрема, медичний персонал) найпотрібнішими елементарними засобами
захисту (масками, антисептиками) та
ПЛР-тестами на коронавірус. Також
роздратування виникає через неналежну кількість продуманих програм
підтримки дітей і молоді та неухильного
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контролю за дотриманням умов самоізоляції.
Молодь потребує більшої поінформованості про пандемію, зокрема є запит
на ефективну інформаційну кампанію
про COVID-19, карантинні заходи. А
також щодо термінів карантину, звітів
щодо реалізованих заходів із протидії
пандемії тощо. Загалом, для 67,5% осіб
достатньо інформації про ситуацію із
COVID-19, решта людей потребує інших
інструментів та форматів комунікації.
Пандемія переважно негативно відобразилася на основних сферах життя
суспільства загалом та молоді зокрема.
Позитивні зрушення є поодинокими і
здебільшого виникають завдяки активній життєвій позиції респондентів_ок.
Зміни у сфері освіти зумовлені передусім переходом до дистанційної форми навчання, яка в українських реаліях
виявилася здебільшого неефективною.
Хоч загалом молодь виступає проти
впровадження дистанційної форми навчання як основного формату у закладах
формальної освіти, майже 46,3% вважають комбінований варіант навчання
(поєднання офлайн- і онлайн-форматів)
найбільш прийнятним.
Для покращення якості
дистанційної освіти…
Молодь пропонує:
• зобов’язати школи проводити
заняття онлайн з усіх предметів,
відповідно до навчальних планів
(раніше це була рекомендація)
• уніфікувати платформи та форми
роботи
• навчати учнів та учениць самоосвіти; запровадити курси для педагогічного персоналу (комп’ютерна
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•

грамотність у контексті дистанційної освіти)
розміщувати відеозаписи навчальних матеріалів у відповідних
освітніх платформах та подбати
про технічне забезпечення навчальних закладів

Фахівці_чині рекомендують:
• осучаснити змістову частину освітньої програми
• змінити форму подання матеріалу.
Співпрацювати зі спеціалістами_
ками з ІТ-індустрії, щоб зробити
форму подачі близькою для молоді
• підвищити професійну підготовку
вчителів_ок
• нарощувати онлайн сертифікатні
програми
• сприяти розвитку неформальної
освіти (гуртки, секції)
• контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог у навчальних закладах
• забезпечити школи та сім’ї з
низькими доходами технікою для
навчання

64,6% не змогли перевести бізнес в
онлайн-формат. З-поміж усіх можливих
очікувань, переважна частка – 60,4%
– потребувала «податкові канікули» від
держави.
Для послаблення впливу
карантину на матеріальний
стан та зайнятість
населення
Молодь пропонує:
• підвищити мінімальну заробітну
платню
• створити дистанційні робочі місця
• полегшити процедуру оформлення безробітної молоді в Службі
зайнятости
• сприяти розвитку умов для ведення малого та середнього бізнесу
(зниження податкового тиску)
• призначити власникам_цям бізнесу пільги за працевлаштування
молоді
• створити інформаційний ресурс із
вакансіями для молоді

Пандемія COVID-19 негативно вплинула на економічну та професійну активність молоді в Україні. Майже кожні
другий_а (52,8%) мають песимістичні
настрої щодо подальшого економічного
вектору в Україні, а ¾ молоді переживає
тривожні стани через власне матеріальне становище. Карантин спонукав
частину молоді задуматися про більш
надійне місце праці, щоб сформувати
резерв ресурсів на випадок кризи.

Фахівці_чині рекомендують:
• організувати онлайн-консультації
стосовно особливостей працевлаштування та перекваліфікації.
Запустити центри занятості на
повну потужність
• залучити бізнес до програм із
працевлаштування, профорієнтації, перекваліфікації
• урахувати майбутній попит на професії (які з них набудуть популярности, а які її втратять)

У бізнес-середовищі вже на ранніх стадіях майже кожні десятий_а власник_ця
(8,3%) нарікали на те, що їхнє підприємство перебуває у зоні ризику. Найбільшою проблемою стала відсутність
гнучкості в бізнес-середовищі молоді:

Водночас молодь звикла покладатися
на себе у вирішенні власних проблем і
не очікують на допомогу від держави,
хоч частина опитаних (особливо на півдні та сході країни) все ж вважають її
доречною. Поодиноко було наголошено
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й на важливості розробки додаткових
стратегій з метою підтримки жінок та
дотримання гендерної рівности у сфері
зайнятости.
Введення карантину істотно не вплинуло на міграційні настрої молоді. Нині
спостерігається тимчасове зниження
рівня поширености еміграційних установок (через невизначеність із ситуацією
на кордонах). Але подальше поглиблення економічної кризи матиме зворотний
ефект у недалекому майбутньому.
Фізичне та ментальне здоров’я молодь
оцінила амбівалентно. Майже третина зазначає про покращення їхнього
фізичного стану, тимчасом як чверть
більшою мірою нарікає на погіршення емоційно-психологічного стану, зокрема через високу частоту стресових
ситуацій (45,9%) та порушень звичного
режиму сну (43,3%).
Фахівці_чині зазначають, що постійний стрес, у якому перебуває молодь
останні півроку, може провокувати антисоціальну поведінку в майбутньому
(наприклад, вживання легких наркотиків, хуліганство як спроби розважити та
відволікти себе). Дані ж демонструють,
що самоізоляція призвела до зниження
соціальної згуртованости. Молодь вважає, що в їхній громаді співмешканці_ки
стали більш байдужими (25,9%), ніж
емпатичними до проблем Інших (15,4%).
Тож є високий запит на кваліфіковану
допомогу з боку психологів_инь та інших спеціалістів_ок, які працюють із
молоддю.
Молодь вважає, що здатна сама впоратись із особистими проблемами,
але доречними були б:
• фінансова доплата за участь у масово-спортивних заходах, маратонах
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безкоштовне тестування на COVID
та поінформованість про центри, де
можна отримати фахову консультацію
інформаційна кампанія про перебіг
ситуації, спричиненої пандемією, а
також розвінчування фейкової інформації
знижки на абонементи у спортивні заклади та промоція здорового
способу життя
переведення (де це можливо) роботи на відкритий простір, проведення
колективних тренувань на свіжому
повітрі (з дотриманням соціальної
дистанції)
онлайн-трансляція занять у спортивних клубах
створення телефону довіри для
психологічної підтримки молоді,
надання цілодобової психологічної
підтримки

Молодь бере активну участь у житті
громади. Переважно така діяльність
пов’язана зі сферою благодійности та
волонтерства (допомога різним групам
знедолених, участь у толоках, адресна
допомога знайомим, сусідам тощо).
Значна частка ініціатив, у яких брала
участь молодь у контексті боротьби з
пандемією, полягали у роздачі засобів
захисту населенню та доставки харчових наборів людям похилого віку. Переважно молодь готова долучитися до
вирішення проблем у громаді за умови
наявности ініціатора та відповідної інформації про ініціативи.
Також молодь вірить у власні можливості впливати на органи місцевої влади і
частково впливати на органи державної
влади, але не вірить у власні можливості
впливу на міжнародному рівні. Пандемія
й карантин сформували думку, що ці
можливості значною мірою скоротилися
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через те, що було впроваджено обмеження на масові зібрання (мітинги) та
надмірно сконцентровано увагу влади
на проблемах COVID-19.
Для покращення можливостей
впливу громади на владу молодь
пропонує:
• розширити можливості додатку
«Дія»
• створити аналогічний додаток для
підлітків
• створити та популяризувати молодіжні громадські простори, зокрема
Молодіжні центри у громадах
• дозволити масові заходи за умови дотримання правил соціальної
дистанції
• забезпечити матеріальну підтримку
молодіжних проєктів (наприклад,
Громадський бюджет, грантова підтримка тощо)
• допомогти у переході на онлайн-форми роботи (забезпечення додатками
та онлайн-платформами).
Водночас влада, на думку
фахівців_чинь, повинна:
• налагодити канали зворотного
зв’язку
• постійно моніторити думки та настрої молоді (прагнення, проблеми)
• допомогти талановитій молоді (особливо з сільської місцевости)
Зміни у сфері громадської
безпеки
Майже кожні п’ятий_а (18,5%) зазначають, що рівень безпеки у їхній громаді
знизився з моменту карантину. По-перше, з’явився острах не отримати медичної допомоги в разі виникнення такої
потреби внаслідок пандемії. По-друге,
молодь відзначає погіршення безпеки
в громадських місцях. Із поширенням
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онлайн-формату роботи та дозвілля молодь стала жертвою кіберзагроз (8,2%).
Загалом, на момент опитування, вже
13,2% молоді доводилося спостерігати
випадки суспільного тиску на людину
або/та сім’ю, які опинились у небезпечній ситуації через COVID-19.
У сфері охорони довкілля молодь зазначила, що не зауважила особливих
змін у їхніх практиках, адже екологічна свідомість змінюється не в короткостроковій перспективі, а потребує
часу на отримання необхідних знань та
плекання екозвичок. Водночас 16,0%
молоді вказали, що карантин позитивно
вплинув на стан довкілля у їхній громаді,
зокрема у сфері очищення флори та
появі окремих видів фауни.
Для змін у сфері охорони довкілля:
• побудувати сміттєпереробні заводи
• облаштувати громадські місця з
більшою кількістю урн
• організовувати толоки з прибирання
та озеленення територій
• плекати соціальну відповідальність
серед бізнесу у сфері охорони довкілля
Інформування про COVID-19
Переважна частка молоді зазначає,
що їй достатньо інформації про перебіг COVID-19. Найбільшу довіру серед
інструментів інформування для молоді
посідають соціальні мережі, зокрема
Facebook та Instagram. Молодь зауважує, що подавати контент потрібно: 1)
лаконічно, 2) чітко, застосовуючи зручне, легке для сприйняття 3) візуальне
оформлення статистичних даних. Особливо високим є запит на інформацію
у розрізі конкретних населених пунктів.
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ОСНОВНІ
РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

СПРИЙНЯТТЯ КАРАНТИНУ, ОЦІНКА ДІЙ ВЛАДИ
COVID-19 породив кризові ситуації і
у особистому житті молоді, і в структурі соціальних інститутів. Місцева влада та уряд опинились у ситуації, коли
оперативність та рішучість у прийнятті
рішень стали основними критеріями
формування місцевої політики у протидії пандемії. Загалом діяльність влади
молодь оцінила позитивно, особливо
на ранніх стадіях розгортання пандемії.
Проте сприйняття дій влади залежить
від низки інших факторів.
Одним із таких факторів є доступ до
інформації, який породжує рівень упевнености молоді щодо власної захищености. Думки молоді щодо оцінки реальної загрози від COVID-19 розділилися
майже однаково: 35,3% вважають, що
пандемія штучно створена проти 34,3%
тих, хто вважає, що пандемія є реальною загрозою. Що молодшою є людина,
то більшою мірою вона схильна вважати
пандемію серйозною загрозою.
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масових скупчень людей опитаним із
сільської місцевості удалось уникнути
тривоги та паніки, а наявність власного подвір’я зробила режим самоізоляції
майже невідчутним.
В селі доволі легко дотримуватися карантину, так як ти, хіба що в себе у дворі
пройдешся, далеко не виходиш. Тому я
б не сказала, на мене особисто він не
дуже вплинув. Південний Захід 18-24

Підліткам було найважче дотримуватися
карантину через брак спілкування з однолітками. Окрім того, підлітки обмежували
себе не з власної волі (через усвідомлення загрози), а під тиском батьків та рідних.
Як наслідок, переважна частка молоді
14-17 років дотримувалися самоізоляції
на початках карантину, але після місяця (в
окремих випадках двох місяців), почали
ігнорувати заборону зібрань та розпочали
активно зустрічатися з однолітками.
Невизначеність із ситуацією COVID-19
зумовила те, що переважна частка молодих осіб все ж проявляли високий рівень
свідомості та дотримувались карантинних вимог. Загалом близько 83,3% молоді досі носять маски, 80,8% здійснюють
дезінфекцію рук. Однак майже вдвоє
рідше молодь дотримувалася соціальної
дистанції (43,3%). Жінки частіше, аніж
чоловіки, виявляли обережність та звичку
вживати профілактичних заходів.
Найменш вразливою до карантинних
обмежень виявилася молодь з сільської
місцевості. Завдяки постійній зайнятості фізичною працею, меншому обсягові
часу, витраченого на моніторинг інформації у ЗМІ, відсутності нагальної необхідности користуватися громадським
транспортом чи перебувати в місцях
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Сидіти на карантині, само собою, ми сиділи. Але тут завжди знаходиться робота
– нема коли сидіти, завжди то городи, то
треба щось зробити, то з дітьми.
Північний Захід 25-34
79,5% молоді стурбовані тим, що вони
або їхні близькі можуть захворіти на
СOVID-19. Майже 34,7% це турбує
значною мірою, а 44,7% певною мірою.
Емпатію до себе або до ближніх жінки
виявляють більше (82,9%), ніж чоловіки
(76,2%). А у віковому вимірі найбільш
схвильованими є підлітки та особи 2429 років (81%). Власні хвилювання
щодо захворюваности на СOVID-19
найбільше виразили опитані із Західного
(84,0%) та Північно-Східного (83,4%)
макрорегіонів, а найменше – із Центрально-Східного (70,6%).
Молодь, незважаючи на свою мобільність та звиклість до ризиків, має песимістичні настрої щодо оцінки ситуації
з СOVID-19 у найближчій перспективі.
Майже кожні другий_а – 50,3% – вважають, що ситуація буде погіршуватись,
кількість захворювань зростатиме, тимчасом як 29,9% вважає, що ситуація
може покращитись. Песимістична оцінка зростає залежно від віку опитаних:
що старшою є особа, то більшою мірою
вона оцінює ситуацію як загрозливу.
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Очікуючи погіршення ситуації, молодь
водночас радше негативно налаштована
до введення суворого карантину за умови стрімкого збільшення кількости захворювань на COVID-19: 40,8% проти
таких дій, а 31,0% — підтримує такі дії.
Найчастіше не підтримує запровадження суворого карантину молодь із Центрального (44,4%) та Західного (43,5%)
регіонів, натомість у Північно-Східному
молодь виступає найбільш лояльною до
таких дій (31,2%).
Парадоксально, але що старшою є опитана особа, то песимістичніше оцінює
вона подальший перебіг ситуації з пандемією і водночас активніше виступає
проти запровадження суворого карантину. Таку тенденцію можна пояснити
тим, що молоді люди від 24 років і старші більшою мірою долучені до ринку
праці, вони ж найчастіше декларують
потреби в локальній та/або міжнародній мобільності, а також у забезпеченні
фінансового добробуту.
ОЦІНКА ДІЙ ВЛАДИ В
УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
Оцінка діяльности влади у протидії пандемії є однаковою і для місцевої, і для
центральної влади. Баланс ефективности-неефективности дій влади є від’ємним та становить -11,8% для місцевої та
-9,2% для загальнонаціональної. Якщо
карантинні заходи з боку центральної
влади найбільш низько оцінюють мешканці_ки обласних центрів (37,1% проти
33% з інших міст/СМТ/сіл), то дії локальної влади найбільш низько оцінюють мешканці_ки сіл (44,0% проти 35%
у містах). Помітними є також регіональні
відмінності.
Загальний позитив від цих рішень значною мірою знівельований тим, наскіль-
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ки зважено відбувається послаблення
карантину на місцях. Молодь вважає
завчасним зняття карантинних обмежень. Критикує відсутність контролю
за роботою громадського транспорту.
Зокрема, щодо дотримання обмеження кількості пасажирів_ок; достатньої
кількості машин на маршрутах, щоб перевезти усіх бажаючих.
Ці обмеження з транспортом, що пускати
тільки стільки людей, скільки сидячих
місць, воно працює насправді тільки в
автобусах і тролейбусах, в маршрутних
таксі ніхто цього не контролює, в трамваях і метро також., Центр 14-17
У Харкові — закрили метро, а наземний
транспорт — залишився той же склад,
ніхто не додав автобуси. Міжмісто зупинили автобуси, можна було ці автобуси
перекинути на внутрішні міські пересування., Схід 25-34
Крім того, від початку пандемії та введення карантину молодь виокремлює
недогляди влади:
• відсутність ефективної інформаційної кампанії щодо COVID-19, карантинних заходів (зокрема й щодо
термінів карантину), звітів що про
реалізовані заходи протидії пандемії
• брак засобів індивідуального захисту, зокрема і для медичного персоналу, на початку карантину
У населені пункти мали би завозити набагато більше масок, антисептиків, чого
не було зроблено. Наприклад, я змогла
купити маску, напевне, через 2 тижні з
початку карантину, тому що їх просто не
було., Захід 14-17
Є закон України про санітарний добробут населення, де точно говориться, що
в разі епідемії забезпечувати масками
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і засобами захисту повинна держава.
Тобто, я як людина яка позбулася роботи, сиджу вдома, де мені брати гроші на
ці маски? Щоб вийти хоча б у магазин
купити продукти., Південь 18-24
Не було абсолютно ніякої допомоги не
тільки суспільству загалом, а і, зокрема,
медикам. У мене в сім’ї є лікарі, і дядько, і батько, доводилося працювати у
слюсарних окулярах деякий час тому,
що не було ні якого захисту., Південний
Захід 18-24
•
•
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неналагоджене безкоштовне масове
тестування населення
відсутність суворого контролю за
особами, які мали пройти обсерва-

цію після повернення з-за кордону
Я думаю, не зроблено те, що перші люди,
які поверталися з-за кордону, не контролювали їх самоізоляцію., Південний
Захід 18-24
•

відсутність допомоги найбільш постраждалим групам (особливо тим,
хто втратив роботу через карантинні
обмеження)

Загалом молодь не покладає високих
надій на владу, проте визначає два основні пріоритети в посткарантинний
час: розвиток та підтримка медичної
сфери (54,8%), а також відкриття навчальних закладів (50,2%).
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ
НА ОСВІТНЮ СФЕРУ
Молодь декларує, що вплив пандемії
COVID-19 був найбільш відчутним на
їхнє життя у сфері освіти. Зміни охопили і формальний (школи, коледжі, технікуми, ЗВО), і неформальний (курси,
тренінги) сектори освіти. Розуміння цих
змін дозволить мінімізувати негативні
наслідки пандемії, більш ефективно надавати освітні послуги, використовувати
нові ідеї та можливості, які часто відкриваються упродовж кризових ситуацій.
Тому щодо формальної освіти важливо
зрозуміти, як змінилась якість освіти
(сприйняття та засвоєння матеріалу),
навчальний процес, можливості доступу
до освіти і які труднощі відкрились у
цій сфері. Щодо неформальної освіти,
то тут варто з’ясувати як змінилися моделі поведінки молоді (обсяг і частота
навчання, формати й теми, які стали
актуальними в сучасних умовах).
Зміни у секторі формальної
освіти
Формальна освіта – одна з важливих складових життя молоді. Адже наявна у житті
майже кожної другої молодої людини в
Україні (47,6%).
Зокрема, 28,8% опитаних контактували
із закладами середньої освіти (школами/
гімназіями/ліцеями) в ролі учнів_ениць або
батьків дітей; 19,8% – із закладами вищої
освіти (університетами, інститутами, академіями, коледжами) та 0,4% – з іншими
навчальними закладами.
Ключовий висновок молоді, незалежно
від типу навчального закладу – вплив
пандемії на сферу формальної освіти
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здебільшого є негативним. Основний
аргумент – зниження рівня засвоєння
знань та легкости сприйняття навчального матеріалу. Цю тенденцію відзначили 64-65% молоді, яка навчається
або має дітей шкільного віку.

Особливо вираженою проблема була в
середній освіті. Про погіршення засвоєння матеріалу від початку запровадження
карантину тут говорять 69% респондентів_ок (проти 57% тих, хто навчається у
ЗВО); про утруднене сприйняття матеріалу – 67% (проти 59%).
Основною причиною такого результату
виявилась неготовність української системи освіти до переходу на дистанційне
навчання. По-перше, з початком карантину значна частина вчителів_ьок та викладачів_ок перестали навчати, викладати
навчальний матеріал (проводити уроки/
лекції). Учням та ученицям, студентам та
студенткам надсилали лише назви тем для
самостійного вивчення, тести для виконання без будь-якого пояснення матеріалу.
Часом пропонували відеоуроки з різних
соціальних мереж. В окремих випадках
учителі_ьки та викладачі_ки пояснювали лише найважливіші теми (і пропускали значну частину матеріалу). По-друге,
переважна частка навчальних закладів
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виявилась дезорієнтованою на початку
карантину. Відбувся збій у організації навчального процесу. Більше ніж половина
молоді (57%) відзначили появу проблем
із вчасністю, доступністю і зрозумілістю
вимог до педагогічного персоналу.
Більш вираженою ця тенденція була в
закладах середньої освіти (58,4% проти
53,2% у закладах вищої освіти). Більш
критично організацію освітнього процесу
оцінили в обласних центрах (погіршення
тут відзначили 61%, проти 54,5% у інших
містах та 52,4% у селах).

день, часто інформація про старт уроку/
лекції надходила за 15 хвилин до їхнього
початку).
Водночас вирішення цієї проблеми не
становило складности. Окремі навчальні
заклади працювали з уніфікованою платформою – Google Class, яку визнано доволі ефективним інструментом.

Причиною збою в організації навчального
процесу була, передовсім, відсутність у
багатьох освітніх закладах уніфікованої
платформи для роботи з учнями та ученицями, студентством. Останні були змушені
підлаштовуватись під зручні для кожних
викладача_ки канали комунікації. Це
призвело до хаосу в передачі інформації
щодо навчального процесу (адже частину завдань можна було знайти у вайбері,
частину на пошті тощо; окремі завдання
мали реченець кілька годин, інші – тиж-
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Крім того, навчання перестало бути плановим, навантаження на молодь, що навчається, стало надмірним. Про це згадують
53,1% тих, хто навчається чи має дітей
шкільного віку. 57,2% тих, хто відвідує
шкільні заклади, та 48,1% студентів_ок
закладів вищої освіти.

ворять про певне покращення ситуації.

Важливо відзначити, що в сільській місцевості проблема була менш актуальною (погіршення з початком карантину
відзначили 41%), ніж у містах (50-54%).
Ситуація була зумовлена тим, що навчальний процес у частині освітніх
закладів був відновлений лише через
два-чотири тижні після оголошення карантину, тож усі завдання доводилося
виконувати у стислі терміни. Особливо складними для молоді були останні
2-3 тижні навчального року, коли з усіх
предметів одночасно розпочалися контрольні роботи.
По-третє, матеріал стало важче сприймати через брак інтерактиву; безпосереднього, не відтермінованого у часі
зворотного зв’язку з педагогічним
персоналом. В умовах дистанційного
навчання він істотно погіршився. Цей
тренд відзначила майже кожна друга
молода особа, яка залучена до освітнього процесу (47,9%). Водночас 38,3%
не зауважили виражених змін, а 7,5% го-
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Ще одна проблема, яка актуалізувалася
в умовах дистанційного навчання – зниження об’єктивности оцінювання роботи учнів та учениць, а також студентства.
Частина з них активно скористалась
можливістю списати, підглянути, проконсультуватися з однокласниками_
цями під час контролю знань. Унаслідок
цього опитані, які намагалися ретельно
й чесно виконувати контрольні завдання, часом програвали в рівні успішности
своїм менш совісним колегам_жанкам.
Зниження чесности в написанні контрольних/модульних робіт підтверджують 51,8% респондентів_ок. Cеред
учнівської молоді цей факт був більш
поширеним (відзначили 55,5% проти
47,7% серед студентської).
Водночас зниження справедливости
оцінювання в умовах карантину з боку
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Про зниження бажання навчатись з початку карантину говорить 52,2% респондентів_ок. Тимчасом як про зростання інтересу говорить лише 9,3%.

вчителів_ьок відзначили лише 31,7%
тих, хто навчається сам або має дітей
шкільного віку. Попри те більше ніж половина (53,3%) вважає, що карантин
не вплинув на якість оцінювання знань.
Усі ці чинники підсилюються тим, що
дистанційна освіта не забезпечує потреб у живому спілкуванні з однолітками. Тож на виході молодь значною
мірою втратила інтерес до навчання.
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Водночас перелічені проблеми, по-різному відчуваються в окремих віковиих
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підгрупах. Найменш болючими вони виявились для студентської молоді. Ця категорія вже мала навички самонавчання,
тож швидко підлаштувалася до більшости змін. Важче було школярам_кам, які
ще не сформували цих навичок повною
мірою. Натомість найважче пережити
онлайн-навчання було батькам дітей
молодшого шкільного віку, які апріорі не
спроможні навчатись самостійно (серед
молоді таких – 12,7%.). 72,4% батьків
відзначили, що стали витрачати більше
часу на навчання дітей, а для 58,6% це
було складно.
У середньому на підготовку своєї дитини до навчання такі батьки щодня
витрачали 3 години 37 хвилин. Така
практика була більшою мірою поширена
серед жінок. Назагал мами витрачали
3 години 56 хв. на навчальний процес
дітей, а тати – 3 години 9 хв. Особливо
складно доводилося батькам, які мають
кількох дітей. У такій ситуації виникає
питання про можливість поєднувати
працю комусь із подружжя та виконання обов’язків, пов’язаних із навчанням
дітей. Для неповних сімей це питання
є ще більш гострішим.
Ще однією проблемою, переходу на
дистанційну освіту, за свідченням молоді, була відсутність матеріально-технічного забезпечення для якісної організації навчального процесу (йдеться про
наявність мережі та швидкість роботи
інтернету, наявність ноутбуків чи смартфонів; актуально не лише для шкіл у
селах, але й для міст).
Фактично пандемія загострила проблему рівного доступу до освіти у віддалених сільських населених пунктах із
обмеженим доступом до інтернет-мережі та відсутністю матеріально-технічної
бази у школах і вдома для такої форми
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навчання. У зоні ризику діти з сімей,
які опинились у складних життєвих ситуаціях.
Так, якістю інтернет-зв’язку для навчання були незадоволені 22,1% опитаних, ще 27,5% були як задоволені, так і
незадоволені, та задоволені – 51,5%.
Зокрема, у сільській місцевості і малих
містах частка невдоволених була вищою,
ніж у обласних центрах (26-28%, проти
13%).
Наявністю техніки для навчання вдома
були незадоволені 20,0% опитаних, ще
21,4% були як задоволені, так і незадоволені, та задоволені – 58,7%
Тим не менш, учні_цениці та студенти_ки виокремили переваги дистанційного навчання:
• Діти старших класів/студентство
говорять про можливість більш раціонально використовувати власний
час (переважно коштом менш глибокого вивчення низки предметів),
сконцентруватися на пріоритетних
для себе напрямах. Відбувається
економія часу на добирання до навчального закладу
• зменшується рівень стресу під час
написання контрольних, тестів
• вища освіта стала більш інклюзивною, доступною для людей з інвалідністю
• дистанційна форма навчання виховує самодисципліну та здатність до
самоосвіти
• зникає необхідність жити у гуртожитку
Дистанційне навчання під час пандемії спонукало освітні заклади експериментувати з новими сервісами,
програмами, прийомами навчання, які
виявились ефективними і будуть широко
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застосовані навіть після повернення до
офлайн-навчання: електронний журнал,
активні е-платформи, онлайн-лекції з
викладачами-фахівцями_чинями (які
не мають змоги фізично приїхати на
вичитку матеріалу).
Також в умовах пандемії відпрацьовано
формат дистанційного навчання, тож
його доцільно буде застосовувати під
час щорічного спалаху коронавірусу.
Якщо буде враховано такі рекомендації,
вони стануть хорошою альтернативою
надолужуванню втраченого часу у вихідні дні чи винесенню тем на самоопрацювання молоді, яка навчається.
І нарешті, карантин дещо зменшив прояв практик отримання неправомірної
вигоди у сфері освіти: 6,1% відзначили,
що вони зникли зовсім, 4,6% відзначили, що вони стали значно рідшими.
Водночас про їхнє збереження на докарантинному рівні говорять 3,2%, а
про інтенсифікацію – 1,6%.
Щоправда, у деяких закладах (зазначили студенти_ки вузів на Півдні) викладачі_чки та студентство швидко адаптувалися до нової схеми неправомірної
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вигоди і дистанція в умовах сучасних
технологій не стала на заваді. Для цього
використовують банківські картки або
ж хабар сплачується через посередника. Зважаючи на згадані тенденції,
можна зробити висновок, що корупційні
практики в освіті не є характеристикою
системи, і притаманні лише окремим
освітнім закладам. Дистанційне навчання посприяло їхньому скороченню,
але не викорінило до кінця.
Потреби молоді у сфері
формальної освіти
Зважаючи на власний досвід навчання під час пандемії COVID-19 та карантину, молодь прагне повернутися
до класичної форми навчання офлайн.
Водночас, за результатами дослідження, якщо захворюваність на COVID-19
буде щоденно зростати, то 46,3% опитаних вважають, що найкращим форматом буде комбінована модель навчання: частково в онлайн-, частково в
офлайн-форматах.В офлайн-навчанні
найбільше зацікавлені мешканці з сільської місцевости (31,4%, проти 28,8%
у містах та 22,1% в обласних центрах).
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Усвідомлюючи ризики продовження
зростання рівня захворюваности, молодь пропонує низку заходів, які дозволять знівелювати ризики дистанційного
навчання.
Відеозаписи уроків, лекцій, матеріалів
за темами, дозволять повторно переглядати матеріали в разі потреби. Зворотний зв’язок з педагогічним персоналом дозволить ставити уточнювальні
запитання та отримувати роз’яснення.
Надзвичайно важливо не давати на розсуд учителям_кам права проводити чи
не проводити урок. Матеріал має бути
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подано та пояснено. Спеціальний вишкіл учителів_ьок дозволить їм не лише
осягнути вміння користуватись програмами, але й використовувати технології
для інтерактивної презентації матеріалу
та ефективного контролю знань (в умовах коли молоді має доступ до інтернету та чатів). Звісно, попередньо варто
забезпечити їх необхідною технікою.
Пом’якшити негативні наслідки дистанційного навчання в минулому навчальному році може повторне проходження
на початку нового навчального року
тем, які виносилися на самоопрацювання.
Цю ідею підтримала значна частка
(66,4%) тих, хто навчався/мав дітей, які
навчались. Серед тих, хто навчається в
школах, необхідність повторення матеріалу визнали 74,5% респондентів_ок;
серед тих, хто навчається у вищих навчальних закладах, – 54,5%.
І батьки, і студенти_ки розуміють вимушеність переходу до дистанційної
форми освіти, тож готові на період пандемії миритись із недоліками такого
способу навчання за умови проведення
повноцінних занять онлайн.
Можна залишити і так, і так, але краще
онлайн поки що. На час пандемії., Південь 18-24
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Проте у підсумку переважає негативний вплив. Частка тих, хто обмежили
навчання, удвоє перевищує частку тих,
хто його інтенсифікували.

ВПЛИВ КАРАНТИНУ НА
СФЕРУ НЕФОРМАЛЬНОЇ
ОСВІТИ

Вплив пандемії на залученість до неформального навчання особливо виразним був для молодших респондентів_ок. Якщо розглядати лише тих, хто
брав чи бере участь у навчанні, то про
інтенсифікацію навчання частіше говорить молодь до 24 років. Про зниження інтенсивности навчання частіше за
інших говорять підлітки та вікова група
24-29 років.

За результатами дослідження, не менш
як 35% молоді в Україні користуються
можливостями неформальної освіти.
Однак активність молоді в цьому питанні має виразну вікову специфіку: що
старшими є респондент_ка, то рідше
вони здобувають знання у сфері неформальної освіти. Зокрема, так чи інакше
залучені до неформальної освіти щонайменше 48% підлітків (14-17 років), 38%
– молоді 18-23 років, 34% – тих, кому
24-29 років та 28% тих, кому 30-34
роки. Менш вираженою є регіональна
специфіка: найбільше тих, хто долучався
до неформального навчання, в Центральному регіоні (39%), найменше –
у Південному (31%), проти 34-35% в
інших регіонах України.
Пандемія COVID-19 та введення карантину вплинули на сферу неформальної
освіти неоднозначно: частина молоді
скористалась карантином для того, щоб
підвищити рівень своїх знань, частина,
навпаки, змушена була скоротити/припинити додаткове навчання.
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Негативний вплив пандемії COVID-19
на обсяг неформального навчання
полягав у тому, що:
• частина курсів, які перейшли у
онлайн-формат, втратили у якості,
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

•

тому ці курси стали марнуванням
грошей і часу
переведення курсів в онлайн-формат привело до погіршення засвоєння знань (важко зберігати увагу,
відволікаєшся тощо)
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•

частина курсів/тренігів припинилася з ініціативи організатора на час
карантину
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Позитивний вплив пандемії COVID-19
полягав у тому, що:
• у молоді зросла кількість вільного
часу для отримання сучасних/спеціалізованих знань
• відомі навчальні платформи надали
безкоштовний доступ/дисконт до
своїх ресурсів
• частина молоді відкрила для себе
потенціал онлайн-навчання та низку освітніх платформ саме під час
карантину
Зокрема, останній тренд відзначила
понад третина респондентів_ок національного дослідження.
Помітно більш активно онлайн-платформи із навчальним контентом під час
карантину використовували жінки (43%,
проти 31% у чоловіків) та, традиційно,
молодша аудиторія.
Спостерігаємо виразну різницю щодо
практик користування онлайн-платформами з навчальним контентом у залежності від місця проживання: найменш
активно їх використовують вихідці з сіл
(24,2%, проти 16,5% молоді у обласних
центрах та 20% у менших містах). Така
тенденція, пов’язана з тим, що молодь
із сільської місцевості менш забезпечена сучасною технікою (ноутбуками,
планшетами тощо), ніж молодь із міст
(69,4%, проти 79,4% у обласних центрах та 74,1% у інших містах та СМТ).
Під час карантину молодь стала більш
активно використовувати освітні, безкоштовні, рідше платні, онлайн-ресурси. Результати кількісного дослідження засвідчили, що серед користувачів
онлайн-платформ для навчання найбільш популярними є курси на YouTube.
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Однак, незважаючи на те, що упродовж
карантину низка платформ відкрила
безкоштовний доступ для навчання, їх
використовування не стало масовим.
Аналізуючи тематику знань, які здобувають у неформальному освітньому
секторі, можна зауважити певну вікову
специфіку.
Сфера зацікавлень учнів і учениць – це
переважно предмети, з яких їм доведеться складати ЗНО (українська мова,
література, іноземна мова тощо). Студентство вишів частіше обирають для
навчання дисципліни, які відповідають
їхньому фахові (педагогіка, юриспруденція, ІТ тощо).
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Молоді люди старших вікових категорій
(18-34 рр.) трохи частіше, порівняно з
учнями та ученицями, звертаються до
більш вузькоспеціалізованих курсів, які
пропонують виробники, компанії, де
вони працюють; курси, які відповідають
їхнім індивідуальним інтересам (як-от
психологія, організація бізнесу, копірайтерство, здоровий спосіб життя тощо).
Зрештою, на тлі розгортання пандемії,
молодь визначає пріоритетні навички
і вміння, які необхідні в нових умовах.
Насамперед креативність, фінансова
грамотність, інноваційність, володіння
іноземними мовами, комунікабельність
та позиціонування. Тому попит на тренінги і курси, які формуватимуть згадані
вміння, зростатиме.
Потреби молоді у сфері неформальної освіти
Значна частина молоді переконана, що
на сьогоднішній день кожен може знайти собі ресурси для навчання на будьяку тему, тож не потрібно здійснювати
жодних спеціальних заходів у цій сфері.
Насправді, є все для цього, що потрібно
людям. Головне — бажання, щоб у тебе
самого було., Південь 18-24
Але є й ті, хто бачить потребу в ініціативах з метою покращення можливостей
неформальної освіти в Україні. Зокрема:
•
•

•

інформувати молодь про наявні
освітні ресурси та їхні переваги
створити платформу з лекціями для
учнів та студентів, на яких розглядають цікавий та більш складний
матеріал
розробити для молоді платформу з
безкоштовного вивчення іноземної
мови
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ
НА ПЛАНИ ЩОДО ОСВІТИ
Пандемія не вплинула істотно на плани
молоді щодо освіти. Переважна частина
молоді не змінила тих планів, котрі мали
до карантину.
Проте є й винятки. Перебування вдома та поява більшої кількости вільного
часу вплинули на те, що молодь почала
планувати:
• здобуття нової спеціальности
• набуття практичних знань та вмінь
(вивчення іноземних мов, здобуття
навиків водіння автомобілем тощо)
Пандемія частково вплинула також і на
плани щодо власної освіти/освіти дітей,
молоді за кордоном.
Цікаво, що частина молоді знайшла
аргументи на користь освіти за кордоном (поглиблення економічної кризи,
безробіття); інша частина – навпаки,
задумались над тим, що почуватимуться
краще, якщо залишаться в країні: їхні
діти будуть поруч, що особливо важливо в умовах непрогнозованости транспортного сполучення між країнами та
різноманітних обмежень пов’язаних із
пандемією COVID-19.
Я думала їхати навчатися за кордон, але
зараз все більше розмов, що різні країні
вводять більше обмеження для іноземних студентів і почала шукати університети саме в Україні., Центр14-17
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Дивлячись на те, що відбувається в Україні – хочеться закордон., Центр 25-34
Так, в нас були плани. В мене в чоловіка брат живе в Польщі. І я хотіла, щоб
вона їхала в Польщу вчитися. Тепер я не
хочу. Я не знаю, чим може закінчитися
пандемія. І якщо такі ситуації, що вона
там застрягне в тій Польщі., Північний
Захід. 25-34
88,5% молоді не планують емігрувати за
кордон. Із них 6,1% планували поїхати
на навчання за кордон, але з моменту
карантину змінили свої плани. Проте
11,5% молоді вже зазначають, що мають плани щодо навчальної мобільности
в іноземні країни.
Отже, вплив пандемії COVID-19 на плани здобуття освіти не є надто вагомим.
Оцінка фахівців та фахівчинь
Фахове середовище вважає, що основний негативний вплив COVID-19
зосереджений у сфері формальної освіти. Особливо критично він відобразився на шкільній освіті, яка виявилася не
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готовою до формату онлайн-навчання,
ні технічно, ні організаційно, ні кадрово.
Кращі оцінки дають роботі коледжів та
вишів, працівники_ці яких швидше та
більш якісно зреагували на ситуацію.
Сектор неформальної освіти постраждав через відтік студентів_ок.
Фахівці_чині акцентують увагу на таких
негативних тенденціях в освітній сфері
під час COVID-19:
• недостатньо добре пропрацьований
механізм онлайн-навчання (відсутність чітких інструкцій педагогічному
персоналу)
• наявність нерівності у доступі до
онлайн-освіти (відсутність техніки,
особливо гостра проблема у сільській місцевості)
• невиконання з боку частини вчителів_ьок своїх обов’язків, які не пояснювали матеріал, не перевіряли
домашніх завдань (освіта перетворилася на самоосвіту)
• зниження засвоєння матеріалу,
через те що не всі учні та учениці
можуть самостійно опрацьовувати
матеріали, багатьом необхідні очні
пояснення
• падіння рівня довіри до менторів_ок
(здебільшого не подають матеріали
цікаво, не вміють якісно навчати за
допомогою онлайн-інструментів) та
до знань, які викладаються (на противагу є багато доступних якісних
матеріалів у мережі)
• скасування планів щодо подальшої
освіти в інших містах, країнах
Окремо згадано, що дуже постраждали учні_ениці випускних класів (9 та
11), адже вони не мали рівних шансів
вступити до вишів порівняно з тими,
хто закінчували на рік швидше або буде
закінчувати на рік пізніше.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА
УМОВИ ПРАЦІ, ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ ТА ЇЇ
МАТЕРІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ

Молодь – активний агент ринку трудових
відносин. До початку пандемії COVID-19
близько 67,1% молодих людей працювали на постійній чи тимчасовій основі.
Природно, що старшою є молода людина, то частіше вона працевлаштована
(зокрема, на постійній основі).

Вплив пандемії COVID-19 на умови
праці й зайнятість молоді набував різної
інтенсивности та характеру в різні часові
періоди. Умовно, таких можна виокремити два: період суворого карантину
та період від часу його послаблення.

Фаза пом’якшення карантину становить
інтерес з огляду на те, чи вдалося молоді адаптуватися до умов нової економічної реальности; якими є основні
бар’єри на цьому шляху, а також якими є
головні стратегії та плани щодо трудової
діяльности молоді в майбутньому.

Стосовно періоду суворої фази карантину важливо розуміти, як економічна
криза відобразилася на працевлаштуванні й умовах праці молоді, з якими
труднощами їй довелося мати справу і
які перспективи вона зуміла для себе
відкрити.
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Окремо варто розглянути, як пандемія
COVID-19 вплинула на бізнес, що його
провадить молодь, дізнатися про очікування молодих власників_ць бізнесу
від держави в умовах кризи.
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ЗМІНИ ПІД ЧАС СУВОРОЇ
ФАЗИ КАРАНТИНУ
Пандемія COVID-19 та запровадження
карантину суттєво вплинули на обсяг
роботи, умови та оплату праці молодих
людей. Значна частина учасників дослідження декларує скорочення рівня
зайнятости і, відповідно, доходів у період суворого карантину.
Найбільш акцентовані молоддю негативні зміни у сфері зайнятости під
час суворого карантину.
За результатами кількісного опитування,
кожній п’ятій працюючій молодій людині знизили оплату праці, кожну шосту
попросили піти у відпустку без оплати
праці, кожній десятій не виплачували
заробітної платні, кожній п’ятнадцятій
запропонували звільнитися з роботи.
Подібні ситуації властиві й для рідних,
з якими проживає молодь (батьків,
партнерів_ок тощо). Натомість майже
половина працюючої молоді не відчула
кардинальних змін на своєму робочому
місці.

Зниження оплати праці відбувалось у
різний спосіб:
• переведення на часткову зайнятість
(часто молоді пропонували зменшення кількости робочих днів (наприклад, 3-денний робочий тиждень
замість 5-денного)
• зниження ставки зі збереженням
робочих годин. Часом власники_ці
постфактум знизили рівень оплати праці, пояснюючи це складним
фінансовим становищем компанії
• скорочення, зумовлене залежністю
оплати праці від обсягів замовлень,
продажів (притаманно значній частині працівників_ць).
Виразно частіше зниження заробітної
плати торкалось молоді з обласних центрів (25%, проти 18-19% у провінції) та
молодих людей, старших за 18 років
(20-22%, проти 8,7% серед підлітків).
Вимушена відпустка за власний кошт
(або із збереженням незначної оплати)
була актуальною для 19,4% молодих
працівників_ць (із них 14,8% попросили
взяти відпустку за свій рахунок, а 4,6%
– запропонували оформити лікарняний).
Із цим феноменом зіткнулись 12,1%
працюючої молоді віком 18-23 років;
18,2% – 24-29 років; 14,2% – 30-34
років.
Показово, що в сільській місцевості
молоді частіше пропонували взяти лікарняний – 6,8%, проти 3-4% у містах.
Ймовірно, це пов’язано з тим, що в се-
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лах основні робочі місця зосереджені
у державному/комунальному секторах.
Тож перед наслідками COVID-19 не
захищена й та молодь, яка працює поза
приватною сферою.
Я медсестра. Роботу не втратила. Нас
просто загнали всіх на карантин. Ми
сиділи вдома і завтра йдемо на роботу.
Там фігню платили. Якийсь процент від
мінімалки., Центр 25-34
Втрата роботи/підробітків найбільше
торкнулася підлітків та осіб студентського віку. Так, «за власним бажанням»
попросили звільнитись 17,4% працюючих молодих людей віком 14-17 років;
11,5% – віком 18-23 роки; 5,1% – віком 24-29 років та 6% – 30-34 роки.
Така ситуація пов’язана передусім із
специфікою зайнятости цієї категорії
молоді. Здебільшого підлітки підпрацьовують у сфері послуг (кафе, ресторани,
промоутери тощо). Підприємства цієї
сфери одними з перших були змушені обмежити свою діяльність в умовах
карантину.
Так як позакривали кафе, ресторани,
зараз ті ж промоутери нікому не потрібні,
та і ходити якось то в масках роздавати
дуже тяжко., Захід 14-17
В окремих випадках молодим людям
пропонували альтернативу звільненню
– самостійна сплата ЄСВ.
Мені теж запропонували альтернативу,
щоб я залишався ніби офіційно оформлений, але мені платити нічого не буде, я
буду просто там податок платити, щоб не
втрачати, і все.
І коли закінчиться карантин, то, можливо,
фірма назад відкриється. Але я просто сам
не захотів і пішов..., Північний Захід 25-34
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Також вразливою перед наслідками
пандемії COVID-19 виявилась молодь,
яка працювала на тимчасовій основі. Їх
удвічі частіше просили звільнитися за
власним бажанням (10,9%, проти 6%); у
шість разів частіше просили оформити
лікарняний (12,6%, проти 2,3%); частіше не виплачували заробітної платні
(12%, проти 9%).
Показово, що молодь у цій ситуації виявилася беззахисною перед рішенням
власників_ць бізнесу. У значній кількості
випадків, трудові права молодих людей
ігнорувались. Також молодь не відчуває
підтримки системи соціального захисту.
Переважна частка працівників_ць, які
втратили роботу/частину доходів під час
карантину, не отримали жодних компенсацій ані від власників_ць, ані від держави. Оскільки або не знали своїх прав,
або не знали як їх можна обстоювати.
Зрештою, частина молоді не обстоювала свої права, мотивуючи це тим, що
підприємства теж потрапили в скрутне
становище та не отримують державної
підтримки; частина з них збанкрутували або ж призупинили свою роботу на
невідомий період.
Немає ніякої компенсації. Люди просто
не морочилися й заднім числом усіх
звільнили. Центр 18-24
Тож у кризовій ситуації молодь покладається здебільшого на власні сили (заощадження, пошуки додаткових джерел
доходу, кредити), а також на допомогу
батьків, родичів чи знайомих.
Серед змін у сфері зайнятости й працевлаштування, спричинених COVID-19,
молодь також акцентує на проблемі
пов’язаній із необхідністю адаптуватися
до формату дистанційної зайнятости:
освоювати нові способи комунікації з
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колегами на роботі, вчитися розподіляти час та концентруватися на робочих
завданнях.
За результатами кількісного дослідження, 44% працюючої молоді виконувала
роботу з дому. Третина з них (14,2%)
відзначила, що це створювало вагомий
психологічний дискомфорт, оскільки
помешкання було не досить просторим
для роботи. Крім того, віддалена праця
призвела до зростання навантаження
на працюючих жінок із дітьми (особливо
молодшого шкільного віку).
Більше вдома працювала... Проблема
з пересуванням. Краще було б в офісі,
бо вдома дуже багато інших справ з’являється., Схід 18-24
Тому 67,7% працюючої молоді хотіли б
вийти на роботу в разі, якщо захворюваність на СOVID-19 стрімко не зростатиме. З дому хотіли б працювати
25,6% респондентів_ок. Ще 6,7% не
визначились із відповіддю. Цікаво, що
молодшими є респонденти_ки, то більшою мірою вони прагнуть працювати
з дому. Серед підлітків таких – 39,1%,
серед когорти 18-23 років – 29,9%, 2429 років – 25,7%, 30-34 років – 22,6%.
Більшою мірою працювати з дому прагне молодь з обласних центрів – 32%,
проти 22-23% у провінції.
Для фази суворого карантину актуальною стала й проблема ускладненого
доїзду на роботу, пов’язана з обмеженням руху громадського транспорту.
Цей чинник був проблемою для тих, хто
продовжили працювати офлайн, та тих,
хто в період карантину шукали роботу.
Простежується залежність між сферою
діяльности та ступенем впливу на неї
карантину. Наприклад, дещо менше
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постраждали працівники_ці сфери ремонту та обслуговування, транспорту,
кол-центрів, ІТ-сфери, а також фрілансери_ки (художники_ці, дизайнери_ки,
освітяни_нки, репетитори_ки). Більш
відчутним вплив пандемії став для сфери послуг: салонів краси, кафе, ресторанів, дрібних торгівельних закладів, дитячих центрів раннього розвитку тощо.
Натомість після послаблення карантину
значну частину згаданих вище труднощів було знівельовано.
Позитивні зміни у сфері зайнятости за
час карантину, як правило, стосуються
стратегій поведінки молоді на ринку
праці:
• Зміна умов праці дала змогу краще
керувати власним робочим часом.
Гнучкий графік дозволив знайти
додаткові можливості для професійного саморозвитку або ж додаткові джерела доходу. Молодь почала
активно заробляти фрілансом, шукати нові ніші на ринку, сформовані
кризою.
У мене був підробіток (під час кризи), я
допомагала людям влаштуватися на роботу. І я відкрила себе в цьому напрямку,
можливо, буду розвиватися далі., Південь
18-24
В мене на карантині з’явилося більше
часу, я зміг більше приділити фрілансу,
і мій матеріальний достаток підріс., Центр
18-24
•

Частина учасників_ци серйозно задумались над тим, чим вони справді
хотіли б займатись, тож вирішили
підвищити кваліфікацію, здобути
новий фах чи змінити місце праці.

•

З’явився час, щоб впорядкувати
справи (зокрема, документи).
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За результатами кількісного дослідження дві третини (66,5%) активних на ринку праці молодих людей скористалися
можливостями: диверсифікували свої
вміння, джерела доходу, оптимізували
зусилля тощо.

кваліфікацію (13,1%, проти 8,1-8,5%
у провінції), змінювала спеціальність
(12,7 проти 7,8-8,1%), впроваджувала
новітні рішення в роботі (16,3%, проти
11,7-12,1%). Міська молодь активніше
шукала додаткові джерела доходу, ніж
сільська (30,6-33,3%, проти 25,1%), та
освоювала комп’ютерні технології (19,222,2%, проти 12,7%). Отже, сільська
молодь залишається більш вразливою
перед наслідками кризи COVID-19.
СИТУАЦІЯ ПІСЛЯ
ПОМ’ЯКШЕННЯ
КАРАНТИНУ
Після пом’якшення карантину й поступового відновлення роботи більшости підприємств з’явилася можливість оцінити
зміни в показниках працевлаштування
молоді. Результатом впливу пандемії
COVID-19 стало скорочення кількости
працюючої молоді. Зокрема, частка тих,
хто працює на постійній основі скороти-

Тож молодь поступово адаптується до
наслідків пандемії та намагається перетворити кризу на можливість.
Водночас адаптивність молоді відрізняється за типом поселення. Так, молодь
з обласних центрів частіше підвищувала

37

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

лася на 3,6% (з 51,8% до 48,2%); частка
тих, хто працює на тимчасовій основі
– на 3,1% (з 15,3% до 12,2). Частка неактивної молоді на ринку праці істотно
не змінилась (було 22,9%, стало 24%).
Згадані показники є лише підсумковим
результатом тектонічних зсувів на ринку
праці. Їхній масштаб стає зрозумілішим,
якщо простежити траєкторію руху молоді
в зрізі окремих груп щодо зайнятости
молоді напередодні пандемії.
Серед тих, хто мав роботу на постійній основі:
• зберегли своє робоче місце (станом
на кінець серпня 2020 року) – 72,9%
• змінили місце праці – 10%
• втратили роботу і досі не знайшли
місця праці – 7,9%
• перейшли на підробітки/проєктну
діяльність – 7,4%
• залишили роботу й не шукають нової – 1,8%

вала раніше пасивну молодь до пошуку
роботи. Зрештою, сьогодні, після послаблення обмежень, ринок праці поступово
виходить із крутого піке, (близько 10%
активної на ринку праці молоді змогли
знайти роботу під час карантину). Та все
ж кожна шоста молода людина досі не
може знайти роботи в Україні.
Кожна п’ята молода людина в Україні
відзначила, що впродовж карантину або
після його послаблення відчула труднощі з пошуком роботи (20,2%). Основна
причина – брак робочих місць в умовах
кризи, спричиненої COVID-19 .

Серед тих, хто працював на тимчасовій основі:
• зберегли зайнятість 53,3%
• утратили роботу й шукають її –
29,9%
• залишили роботу й не планують її
шукати – 9,2%
• знайшли роботу на постійній основі
– 7,6%
Серед тих, хто до карантину не працював:
• розпочали пошук роботи - 20,8%
• знайшли тимчасовий підробіток 10,1%
• знайшли роботу на постійній основі
– 3,3%
Отже, найбільш захищеними на ринку
праці виявилися ті, хто мали постійне
місце роботи. Водночас криза активізу-
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Прикметно, що певні труднощі були
більш вираженими для окремих вікових
груп. Проблема браку вакансій особливо
гостро стоїть для підлітків (відзначили
68,4%, проти 41-50% у молоді 18 і старших). Адже, представництво бізнесу не
готове працевлаштовувати нових працівників_ць у ситуації непевности, невизна-
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чености. Крім того, внаслідок закриття
багатьох підприємств/підприємницьких
ініціатив на ринку праці з’явилася більша кількість фахівців_чинь, тож підлітки
не витримують конкуренції зі старшими й більш кваліфікованими колегами.
Найгостріше брак вакансій відчувався у
Східному регіоні (проблему відзначили
66,7% респондентів_ок, тимчасом як
для інших регіонів цей показник був на
рівні 45-50%).
З дискримінацією за віковою ознакою
під час пошуку роботи найчастіше стикались підлітки (78,9% тих, хто шукав
роботу у цій віковій підгрупі, отримали
відмову через свій вік), рідше – особи
18-23 років (15,5%) та 24-29 років
(11,5%), серед тридцятирічних цей показник на рівні 1,1%.
Слід відзначити, що кожні четвертий_а
респондент_ка (24,8%), які шукали роботу, не отримали її з огляду на відсутність необхідних професійних навичок, а
це мало пов’язано з впливом пандемії.
Отже, криза, окрім усього іншого, підсвітила системні недоліки освіти в країні.
Еміграційні настрої та карантин
Гіпотетично, труднощі з працевлаштуванням в Україні мали б підштовхнути
трудову міграцію за межі країни, однак,
результати кількісного дослідження свідчать – істотних змін міграційних настроїв
молоді на час проведення дослідження
не відбулось. Пандемія навіть зумовила
тимчасове зниження еміграційних намірів, однак поглиблення економічної кризи може призвести до їхнього зростання
в недалекому майбутньому.
Назагал, 83,8% молоді не планують їхати на роботу за кордон. Із них 11,8%
планували поїхати, але змінили плани.
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Натомість перспективу трудової міграції
розглядає 12,4% молодих людей (5,8%
з яких прийшли до рішення поїхати з
країни через пандемію COVID-19).
Чоловіки частіше планують емігрувати,
ніж жінки (15,3%, проти 9,4%). У віковому діапазоні цей показник найнижчий
серед підлітків – 5,7%, проти 12-14% у
старших вікових групах. Найчастіше на
роботу закордоном орієнтована молодь
із малих міст (14,2%) та сіл (13,1%),
проти 8,9% молоді з обласних центрів.
А також молодь з Західного, Центрального, Центрально-Східного та Північно-Східного регіонів (близько 13%),
на відміну від Східного та Південного
(6,3% та 8,3% відповідно).
Утримує молодь від активної трудової
міграції обмеження в’їзду іноземних
громадян до країн шенгенської зони
та загроза другої хвилі епідемії в Європі.
Водночас інша частина молоді за умови
відновлення міжнародного сполучення
вже найближчим часом планує поїхати
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на Захід (найчастіше – у Польщу, Німеччину, Чехію) з метою пошуку роботи.
Основними мотивами виїзду за кордон
сьогодні є: прагнення заробити та нагромадити кошти (з тим щоб, покращити
матеріальний стан сім’ї, здобути освіту
в Україні); бажання жити у справедливій
та економічно стабільній державі.
Були деякі заощадження, закінчуються.
Роботу знайти складно якусь хорошу,
високооплачувану, потрібно або в Київ
їхати на роботу, або в Польщу, Південний Захід 18-24
Потреби молоді у сфері зайнятости
Серед молоді немає одностайної позиції щодо запобігання негативним
наслідкам пандемії у сфері зайнятости.
Частина опитаних вважає, що пандемія
COVID-19 — це форс-мажорні, непередбачувані обставини, які неможливо
було спрогнозувати на державному рівні, тож і їхні наслідки не повинні цілком
лягати на плечі держави. Відповідно,
кожен сам повинен потурбуватися про
подолання кризи, в якій опинилась його
чи її сім’я.

та очікує від держави активних заходів
з підтримки населення та бізнесу.
Ми живемо в державі соціальній, це
обов’язок держави нас підтримувати.,
Південь 18-24
Це надзвичайна ситуація, ти до неї не
готовий, і тут мені здається, тут держава
повинна, або якісь пільги повинні бути …
Ми повинні відчувати якусь підтримку. ..
Як це були виплати в багатьох європейських країнах., Південь 18-24
Назагал, у сфері зайнятости активна на
ринку праці молодь потребує підтримки
держави і міжнародних організацій, насамперед у питаннях створення робочих
місць і збільшення мінімальної заробітної платні. Актуальною є й інформаційна підтримка щодо наявних вакансій.
Водночас майже чверть молодих людей
не розраховує на сторонню підтримку
і покладається лише на себе.

Знаєте, молоді люди зараз настільки
зрозуміли, що розраховують тільки на
себе, тому кожен зараз викручується сам,
як може, як знає., Південний Схід 14-17
Мені 23, я не сподіваюся на державу, а
намагаюся качати себе, свої навички,
тому що я розумію, що тільки мої навички
допоможуть мені влаштуватися на роботу. І зараз вже починає бізнес оживати.
Дуже багато потрібні люди назад, тільки
вже в різних сферах., Південь 18-24
Натомість переважна частина молоді
демонструє патерналістичне мислення
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пройшла дике пекло в центрі зайнятості. … ну, це дуже стресово. Людина не
те, щоб ненавидить державу, але хоче
втекти звідси., Південь 18-24

Створення більшої кількости робочих місць, на думку молоді, можливе
шляхом:
• налагодження співпраці з іноземними компаніями щодо сезонного
(маятникового) працевлаштуванням
молоді
• сприяння малому та середньому
бізнесу (надання пільг підприємцям, які наймають молодь; зниження
податкового навантаження чи впровадження доступних кредитів для
молодіжного бізнесу; скасування
податків і заборону перевірок на
час карантину)
• розширення спектру можливостей у
сфері зайнятости для підлітків
• надання безвідсоткових кредитів
для стартапів, які передбачають
діяльність онлайн
Сприятиме тому, щоб знизився рівень
безробіття серед молоді, запровадження програм зі здобуття нових актуальних
професій, вивчення основ підприємництва.
Зараз дуже багато магазинів переходять з офлайна в онлайн. Чому молоді
не освоїти той же копірайтинг або вебдизайн., Південь 18-24
І, нарешті, важливо спростити процедуру оформлення у центрах зайнятости, а
також залучити їх до активнішої участи в
пошуку альтернативного робочого місця.
Спрощення процесу в Центрі зайнятості,
тому що у мене знайому звільнили, і вона
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Наприклад, при звільненні, щоб автоматично ставили тебе на біржу або шукали
другу роботу, або давали якусь виплату.,
Центр 25-34
ПРЕДСТАВНИКИ_ЦІ
БІЗНЕСУ ПРО ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Згідно із результатами дослідження, 4%
молодих людей в Україні займаються
підприємницькою діяльністю. Через
пандемію COVID-19 та карантин їхня
кількість скоротилась на третину: 2,4%
опитаних зазначили, що закрили бізнес
через карантин.
Більш ніж половина власників_ць чинних бізнесів є приватними підприємцями без найманих працівників_ць
(56,3%), ще 22,9% – власники_ці мікробізнесу (до 10 найманих працівників), 12,5% – власники_ці малого бізнесу (10-50 найманих працівників_ць),
4,2% очолили середній бізнес (50-250
працівників_ць) та 4,2% відмовилися
відповісти. (N=48, звертаємо увагу,
що власників_ць бізнесу було опитано
надто мало, тому ці та подальші розподіли можна розглядати лише як певну
тенденцію, ніж репрезентативні дані
для усього молодіжного населення).
Найчастіше молодь має бізнес, пов’язаний із роздрібною торгівлею (27,1%)
та їжею (12,5%). Рідше згадували промислове виробництво (8,3%), послуги
з ремонту та обслуговування (8,3%),
перевезення (6,3%), гуртову торгівлю
(6,3%). Одинично згадували також такі
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сфери як ІТ (4,2%), салони краси/перукарні (4,2%), кафе/ресторани (4,2%),
сільське господарство (4,2%), освіта
(4,2%), обслуговування будинків і територій (2,1%).
Становище молодіжного бізнесу після завершення суворого карантину:
Вплив пандемії COVID-19 на бізнес
молоді виявився катастрофічним. Майже
43% власників_ць бізнесу зазначили,
що їхній бізнес або закрито, або він
перебуває на межі закриття. Цей показник є тривожним дзвінком і вимагає
особливої уваги з боку влади.
Натомість для кожного десятого підприємця криза виявилася можливістю, тож

вони не лише не втратили доходів, але
й зуміли їх наростити. Ще чверть відновились або активно відновлюються
після кризи.
Молодь, яка представляє сферу малого
бізнесу, зіткнулися з низкою труднощів
у період карантину – часто їхня діяльність підпадала під заборону в умовах
пандемії або зазнала значних збитків
через стрімке зниження попиту.
Негативними наслідками карантину
стали:
• скорочення оборотних коштів (через
падіння попиту, збитки, простій, оплату оренди під час простою тощо)
• необхідність пошуку нових постачальників, партнерів
• потреба зміни бізнес-моделі
• втрата приміщення для надання
послуг (у зв’язку з закриттям торговельно-розважальних центрів, або
через вимогу оплачувати оренду під
час простою)
• необхідність інвестувати кошти в
переведення бізнесу в онлайн (сьогодні повністю перевели бізнес в
онлайн – 10,4%; частково – 10,4%,
планують перевести найближчим
часом – 2,1%). Проте 64,6% власників_ць вказали, що їхній бізнес
неможливо перевести в онлайн,
ще 12,5% – могли б, але не хочуть
змінювати формат роботи.
У цій ситуації бізнес могла б підтримати держава, однак її роль у цьому
питанні трактується двояко. На думку
молоді, держава не зуміла ефективно
підтримати бізнес. Окремі її ініціативи
(такі як «пільговий період» щодо сплати
ЄСВ на період жорсткого карантину)
були нефункціональними через провал
у комунікації. Як наслідок, власники_ці
бізнесу були змушені сплачувати подат-
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ки, незважаючи на відсутність доходів.
За один день до податку нашому бухгалтеру прийшал смс з податкової, що
нагадую вам, що завтра треба заплатити
податок. Хоч держава щось ніби говорила про те, що буде якийсь пільговий
період. І це не поодинокий випадок.,
Північний Захід 25-34
Натомість до заслуг держави (що
справді полегшило роботу засновників_ць бізнесу) можна зарахувати:
запровадження онлайн-послуг, дистанційний сервіс державних установ.
Переважна частина опитаних знають
про ці можливості та позитивно їх оцінюють. Важливо й те, що апробовані
сервіси ефективно функціюватимуть і
після завершення пандемії.
Очікування засновників_ць бізнесу від
держави з метою мінімізації негативних
наслідків карантину
Підприємці з-поміж молоді здебільшого
переконані: бізнес потребує підтримки
в умовах кризи, спричиненої коронавірусом. Лише 8% опитаних вважають
таку підтримку недоречною.
Основне побажання – знизити податковий тиск. Представництво бізнес-середовища вважає справедливим сплачувати ЄСВ за умови наявности доходів.
Одинично звучала думка про те, що
криза – не час для активного впровадження змін. Зокрема, бізнес пропонує
відмовитися від норми про обов’язкове
використання касового апарата.
Це ідеальний варіант, тому що, допустимо, в кого не було доходу – той не платить ЄСВ і не платить єдиний податок.
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Якщо в людини немає доходу, то і немає
податків., Центр 25-34
Однією з найбільш гострих проблем
за час пандемії стало питання сплати
оренди. В умовах простою або різкого
падіння збуту для орендодавців_чинь
важливим є відтермінування орендної
плати (актуально для 33,3% опитаних
підприємців_иць). Це шлях для збереження бізнесу та робочих місць.
Держава повинна була якісь податкові
канікули здійснити. Або ми б в період
пандемії не платили оренду. Тому що
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ми два місяця, коли сиділи, всі податки
і оренду, все платили., Південний Захід
18-24
Тема пільгових кредитів, зокрема,
містить побажання спростити умови
кредитування бізнесу в межах уже запущеної програми «5-7-9» (яка, на цьому етапі часто не відповідає потребам
бізнесу), запропонувати безвідсоткові
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кредити або зобов’язати банки запровадити кредитні канікули для бізнесу.
Альтернативою банківському кредитуванню могла б стати грантова підтримка
бізнесу. Водночас чверть підприємців_
иць очікують від влади не так допомоги,
як відсутности перешкод у роботі, тобто
пом’якшення карантинних обмежень
для повноцінного відновлення роботи.
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ОЦІНКА МАТЕРІАЛЬНОГО
СТАНОВИЩА СІМ’Ї
Криза COVID-19 вплинула на добробут
українських сімей та їх відчуття економічної безпеки.
Молодь – одна з найбільш вразливих
груп, тому важливо розуміти глибину й
характер цього впливу на її достаток,
зміну структури споживання та супутні
ризики, пов’язані з цими змінами (наприклад, рівень стресу через обмеження доходів чи власного матеріального
становища в майбутньому).
70% молоді відзначили, що протягом
карантину вони хвилювалися через
те, що в їхніх сім’ях виникали фінансові труднощі.
Варто зауважити, що найменше з приводу фінансів тривожилися підлітки,
ймовірно, через те, що цю категорію
молоді здебільшого утримують батьки.
Не турбувалися з приводу скорочення
доходів 39,8% підлітків (проти 27,2%
серед молоді загалом), а сильний неспокій відчували лише 13,6% (проти
27,5%).
І навпаки, що старшими були респонденти_ки, то більше їх непокоїла матеріальна складова, і то інтенсивніше
було почуття тривоги. Так, турбувалися
через погіршення фінансового стану
55,5% підлітків, 63,6% молоді 18-23
років, 73,1% — віком 24-29 років, та
78,1% — 30-34 років. Такий розподіл є
логічним, оскільки з віком, як правило,
додається відповідальности за утримання сім’ї та дітей.
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Та назагал, тривога за матеріальний
добробут сім’ї може бути суб’єктивним
чинником і залежати від особистого
рівня тривожности кожної людини. Тому
є сенс розглянути більш об’єктивні показники.
За результатами кількісного дослідження, критичне скорочення доходів відчули
45,7% молодих людей (зокрема, кожній
10-й сім’ї, в якій проживає молодь, довелось позичити кошти, щоб пережити
період кризи). 38,0% лише деякою мірою обмежили витрати. Не постраждав
бюджет кожної четвертої сім’ї (28,2%).

Через матеріальні труднощі частіше
тривожилися жінки, ніж чоловіки. Це
питання турбувало переважно 77,2% жінок (зокрема, сильну тривогу відчували
36,2%), і лише 63% чоловіків (сильну
тривогу відчували 19,2%).
Серйозно погіршилось, тому що я в декреті, а сфера діяльності мого чоловіка
– це будівництво. І знаєте, коли питання
стоїть, чи купити хліб, чи зробити ремонт,
то тут питання якби, все ж таки, вибрати
хліб., Центр 25-34
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Цікаво, що за позикою частіше довелося звертатись мешканцям обласних
центрів (13,7%, проти 9,2% в інших
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містах та 7,7% у селах). Тимчасом як
частка тих, хто змушені були економити
на базових потребах, і тих, хто не відчули
зміни доходів, практично однакова для
всіх типів населених пунктів.

Про економію на базових потребах
частіше згадують жінки (40,1%), ніж
чоловіки (31,1%). Що старшим є респондент_ка, то частіше вони відзначають негативні тренди у фінансовому
становищі своєї родини: необхідність
економії на їжі, укладання кредитного
договору тощо.

47

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Найгірша ситуація з доходами склалась
у Центральному (34,4% тут змушені
економити на базових потребах, 15,6%
- змушені були позичати кошти) та Центрально-Східному регіонах (42,9% та
11,9% відповідно). Найменш критична
– у Східному регіоні (28,6% тут змушені
економити на основних потребах; 9,5%
змушені були позичати кошти). Для
решти регіонів ці значення близькі до
даних загальнонаціонального розподілу
(35,5% та 10,2% відповідно).
Майже кожна п’ята молода людина в
Україні відзначила, що їй бракувало коштів на їжу. Більш вразливими у цьому
відношенні виявились: жінки (21,8%
зазначили, що їм бракувало коштів чи
ресурсів на їжу), ніж чоловіки (15,6%);
мешканці_ки з міст (20,6-20,9%), ніж із
сіл (14,6%). Що старшими були респонденти_ки, то частіше вони декларували
цю проблему: 14-17 років (11,9%), 1823 роки (15,3%), 24-29 років (19,4%)
та 30-34 роки (23,4%).

У регіональному зрізі найбільш вдало
це питання вирішувалося в Західному (про брак ресурсів на їжу згадали
10,7%) та Північно-Східному регіонах
(14,6%). Найменш вдало – в Центрально-Східному регіоні (28,8%). Для інших
макрорегіонів цей показник тримається
на рівні 21-22%.
Також до певної міри змінилася не лише
структура доходів сім’ї, але й структура
витрат. Значна частина з них відпала
через обмежені можливості витрачати
кошти. Менше стали витрачати на:
• харчування поза домом
• розважальні заходи
• кишенькові для дітей
• одяг (частково – через зачинені
магазини, частково – через те, що
відпала необхідність або можливості
оновлення гардеробу).

Ну на чому доводилося економити? Напевно, на холодильнику все-таки?, Схід
25-34
Я взагалі на всьому економлю зараз.,
Північний Захід 25-34
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Натомість стали витрачати більше на
продукти харчування для приготування
їжі вдома.
У чоловіка дохід зменшився на 25%.
Дитина, в цей же час, не відвідувала
дитячий сад, тобто, ми не платили за
нього. Старший син — не ходив у школу,
відповідно, на щоденні витрати гроші
не потрібні. Начебто там ми заощадили
трохи, але всі були вдома, …їжі йшло
більше., Схід 25-34
Негативний вплив пандемії COVID-19
не обмежується періодом суворого карантину (коли значна частина молоді
вимушено була позбавлена роботи і частини доходів), він матиме далекосяжні
наслідки.
Зокрема, майже 1/2 молоді (52,9%)
вважає, що економічна ситуація в Україні впродовж наступних трьох місяців
погіршиться, і лише кожен десятий прогнозує покращення (10,4%). Щоправда,
особисті перспективи оцінено більш
оптимістично: 32,5% очікує погіршення, 17,6% – покращення, а 40,6% – не
очікує змін.
Що старшими є опитані, то песимістичними є їхні очікування щодо розвитку
економіки країни та особистих економічних перспектив. Так, економічного
спаду в країні очікує 40,4% підлітків,
47,5% молоді 18-23 років, 55,9% людей
24-29 років та 59,3% осіб 30-34 років.
Натомість покращення очікує 13,6%
підлітків, 12% молоді 18-23 років та
8-9% серед тих, хто старший за 24
роки.
Погіршення особистого фінансового становища очікує 23,3% підлітків,
26,3% молоді 18-23 років, 35,1% – 24-
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29 років та 38,6% – 30-34 років. Натомість покращення очікує 21% підлітків,
18,9% молоді 18-23 років та 16-17%
серед тих, хто старший за 24 роки.
Цікаво, що оцінки перспектив економічної ситуації в країні не відрізняються за
типом поселення, а от оцінки особистого фінансового становища більш песимістичні в провінціях. Так, погіршення
власного добробуту в найближчі три
місяці очікує 29,7% молоді в обласних
центрах, 32,9% – в інших містах та СМТ
та 34,8% – у селах. Покращення очікує
20,6% жителів обласних центрів, 15,4%
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мешканців інших міст та 16,8% сільської
молоді.

а всім тим, хто втратив роботу в такій
надзвичайній ситуації., Південь 18-24

Найбільш песимістично в регіональному
зрізі власні фінансові перспективи оцінила молодь Східного (погіршення очікують 39,6%, покращення – 17,5%) та
Центрально-Східного регіонів (38,4%,
проти 18,1%). Найбільш оптимістично
налаштована молодь з Півдня (погіршення очікує 26,2%, покращення —
17,5%) та Центру (29,8% і 15,6% відповідно). Для інших регіонів дані близькі
до загальнонаціональних показників.

•

Потреби молоді у питанні матеріального забезпечення:
В умовах пандемії молодь очікує від
держави активної політики соціального
захисту. Зокрема:
• закласти в державному бюджеті
страховий фонд для непередбачуваних витрат. Саме з цього фонду
виділяти кошти потерпілим унаслідок впровадження карантину
• заснувати програму підтримки молоді, яка передбачала б хоч мінімальні виплати у зв’язку з утратою
місця праці. Це мало б незначний
вплив на матеріальне становище
сімей, але створило б почуття,
що держава турбується про своїх
громадян, що особливо важливо
в періоди масової розгублености,
страху та стресу, притаманних періоду пандемії. Сьогодні офіційні
виплати з біржі праці оформити
вкрай складно. Є й інший аспект
проблеми – молодь часто не має
офіційного працевлаштування і не
може претендувати на соціальні
виплати.

на період карантину «заморозити»
рівень цін на продукти першої необхідности, засоби особистого захисту
та тарифи на комунальні послуги

Щоб перестали піднімати ціни на продукти, як це було на початку карантину,
коли люди всі лишилися без роботи, а
в супермаркетах ціни на половину підросли., Захід 14-17
Можна було б стримувати ціни на державному рівні. На комунальні послуги
зробити знижку., Схід 25-34
•

навчати молодь фінансової грамотности

Оцінка фахівців та фахівчинь
Досить несподівано, фахове середовище мало уваги зосереджувало на аналізі
економічних наслідків та змінах у сфері
працевлаштування молоді. Серед ключових проблемних наслідків пандемії
називалися:
• значна частина ФОПів не пережили карантин і не можуть відновити свою діяльність (скоротилися
можливості молоді для професійної
самореалізації)
• молодь від 25 р., яка працює в приватному секторі, частково лишилася без роботи й джерел існування.
Вони не мають права на пільги й
допомогу від держави (надто молоді
і працездатні)
• непрямо потерпають діти, батьки
яких втратили роботу (у т.ч. не змогли поїхати за кордон)

На місцевому рівні або на державному
були б якісь виплати не тільки молоді,
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виникли обмеження в мобільності
(і за кордон, і всередині країни. Це
стосується навчальної сфери, а також відпочинку)
зупинилася робота туристичної
сфери, яка активно орієнтувалася

•

на молодь і як на групу споживачів_ок, і як на ту що працювала у
сфері послуг
постраждала соціально незахищена
молодь (діти з інтернатів, яких «повернули» батькам)
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ЗАЛУЧЕНІСТЬ МОЛОДІ
У ЖИТТЯ ГРОМАДИ
Залученість молоді може мати різні форми: інтерес до життя громади, участь у
громадських ініціативах, волонтерство,
благодійність.
У межах дослідження ми з’ясували специфіку залученості молоді та участі у
згаданих сферах: частку осіб, які залучені до громадського життя, волонтерства, благодійності; рівень інституційної
залученості; сфери, до яких молодь проявляє інтерес; системність та основні
шляхи залучення.
Водночас пандемія COVID -19 суттєво
змінила ландшафт молодіжної участі.
Важливо зрозуміти характер та зміст
цих змін: зростання / спадання рівня
залученості, зміни сфер до яких долучається молодь, а також рівень їхньої
співпраці з інституціями у громадській
сфері.
Окремої уваги заслуговує така форма
залученості молоді до громадської участі як вплив на рішення влади. Останній
значною мірою залежить від віри молоді
у здатність впливати на політику, її поінформованості про можливі механізми
цього впливу на усіх трьох рівнях: місцевому, державному та міжнародному.
Важливо розуміти як пандемія COVID
-19 вплинула можливості молоді впливати на владу.
В умовах нової карантинної реальності
важливо розуміти, що може стимулювати молодь підвищувати рівень залученості.
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СПЕЦИФІКА ЗАЛУЧЕНОСТІ
ТА УЧАСТІ МОЛОДІ
Орієнтовно кожен_а другі (50,7%) задекларував власну залученість у життя
громади, третина (35,7%) – здійснює
благодійні практики, чверть (27,3%) –
волонтерські.
Вищий ступінь залученості демонструють:
• Жінки. Вони частіше беруть участь
у громадському житті (52,4% проти
48,9% серед чоловіків) та благодійних практиках (37,9% проти 32,6%).
• Молодь старшого віку. Що старшими є респондент_ка, то частіше
вони волонтерять та здійснюють
благодійні практики.
• Серед підлітків до волонтерства
залучені 24,4%, а до благодійності – 29,0%;
• У групі 18-23 роки – 25,9% та
34,3% відповідно;
• У групі 24-29 років – 27,7% та
37,1% відповідно;
• У групі 30-34 роки – 29% та
38,3% відповідно;
• Мешканці_ки. Зокрема, благодійністю частіше займаються у обласних
центрах (39,8%), ніж у менших містах (36,2%) чи селах (31,1%).
• У регіональному зрізі.
• Більш активну участь у громадському житті бере молодь
зі Східного (61,9%), Західного
(54,8%) та Південного (53,1%)
регіонів. Менш залученими є
—із Північно-Східного (44,7%),
Центрально-Східного (45,2%) та
Центрального (48,3%) регіонів.
• Найбільше благодійність поширена у Центрально-Східному
(41,2%) та Західному (39,3%)
регіонах. Найменше у Східному (27%) та Північно-Східному
(28%). Для інших регіонів по-
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казники близькі до загальнонаціональних.
Молодь здебільшого долучається до
життя громади у таких сферах:
• підтримка армії, допомога учасникам АТО, зокрема ветеранам війни
на Сході (поширено в усіх регіонах)
• допомога людям старшого віку (поширено в усіх регіонах)
• пожертви у дитячі будинки (переважно у матеріальній формі)
• толоки (прибирання лісосмуг, парків, пляжів тощо)
• підтримка та участь у проєктах поширення здорового способу життя
Я в Бердичеві проводжу лекції у школах, також ми за здоровий спосіб життя
і за покращення взаємин між батьками
і дітьми. Профілактику наркоманії і профілактику захворювання на ВІЛ/СНІД.,
Центр 25-34
•

інформаційна підтримка проєктів,
спрямованих на підвищення доступності місць громадського користування для осіб з інвалідністю.

Я висвітлюю проблеми людей з інвалідністю в нашому місті. Багато пишу про …
пандуси оці, бордюри високі і так далі. …
Різні заходи, які проводяться для людей
з інвалідністю., Північний Захід 25-34
•
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одинично згадано: надання юридичної допомоги, допомоги тваринам,
участь в роботі ОСББ, підписання
петицій, голосування за проєкти ініційовані місцевими органами влади, волонтерська робота у ЗМІ та в
центрах надання адміністративних
послуг населеннютощо.

Залученість молоді має свої особливості серед різних вікових груп. Найбільш
виразною є специфіка участі підлітків.
Підлітки в умовах звичайного ритму життя (до карантину) долучаються до життя
громади здебільшого шляхом участі у
благодійних ініціативах шкіл або через
молодіжні об’єднання, які функціонують
у школах, в яких вони навчаються.
Наша школа бере активну участь у різних
волонтерських організаціях, …кожного
місяця ми збираємо активно гроші, їжу,
медикаменти, для воїнів АТО, які лежать
у нашому київському госпіталі, … Крім
того в нас є спілка старшокласників,
ми збираємо старі речі, і відвозимо їх
у дитячі будинки, …ми збирали їжу та
кошти для наших безпритульних тварин
та відвозили їх у притулки., Центр 14-17
В нас в школі теж були такі ярмарки. Ми
відправляли гроші воїнам АТО на Схід як
тільки починалось це все., Захід 14-17
Крім того, школа сприяє вихованню у
молоді небайдужості та культури участі (у вирішенні проблем, організації
дозвілля тощо). Підлітки долучались
до роботи учнівських органів самоврядування.
За межами шкільного життя, підлітки
поодиноко надають допомогу людям із
свого оточення (людям похилого віку,
які проживають за сусідством, людям
з інвалідністю, з якими знайомі безпосередньо; безхатченкам, яких зустрічають на вулиці). Такого роду допомога
доволі часто є спонтанною, під впливом
емоцій.
Також підлітки охоче беруть участь в масових громадських заходах (наприклад,
благодійні ярмарки, виступи приурочені
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до масових святкувань). Їм імпонує поєднання соціально корисної активності
і розваг/відпочинку.
На Сихові є ось ці організації, які садять
дерева, прибирають вулиці, роблять ярмарки всякі благодійні, збирають гроші
на дітей. Там є мої друзі і була з ними на
таких ярмарках.., Захід 14-17

час, пандемія негативно вплинула на
залученість молоді до громадського
життя. Частка тих, хто став активнішим,
менша, ніж тих, хто став більш пасивним.

Помітно, що соціальна активність підлітків значною мірою залежить від середовища у яке вони потрапляють. Часто
молодь цієї вікової підгрупи долучається
до ініціатив за компанію із друзями або
однокласниками.
Порівняно з підлітками, залученість
молоді старших вікових груп до життя
громади частіше носить більш цілеспрямований та систематичний характер,
який виражає активну (чи навпаки пасивну) життєву позицію особистості.
Переважна частка опитаних не є членами_кинями громадської чи політичних
організацій, груп тощо. Тож залученість
молоді до громадського життя переважно
носить неінституціоналізований характер.

Водночас тренд зниження громадської
активності більшою мірою пов’язаний
із карантинними обмеженнями, аніж із
падінням інтересу до життя громади.
Адже опитування показало, що збільшилася частка тих, чий інтерес до участі у

Організації, до яких переважно залучена молодь, функціонують за такими
напрямами: науково-історичні організації, молодіжні політичні організації, організації пропаганди здорового
способу життя, боротьби з залежністю,
благодійні організації, організації національних меншин тощо.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ
НА ІНТЕНСИВНІСТЬ
ГРОМАДСЬКОГО ЖИТТЯ
З моменту запровадження карантину
рівень громадської активності молоді
набув багатогранного вектору. Водно-
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громадському житті зріс, порівняно до
тих, у кого він знизився.
Про зростання інтересу до громадського життя, з моменту запровадження
карантину, частіше говорять підлітки
16,5%, проти 11-13% у старших вікових групах. Цей тренд також більш
характерний для мешканців_ок із обласних центрів. Тут зростання інтересу
відзначили 15,7%, а зниження – 8,9%.
У інших містах частка тих, хто зацікавився, – 11,5%; тих, хто втратив інтерес, –
9,7%. А от у сільській місцевості, частка
тих, хто втратив інтерес, більша, ніж тих,
хто його набув (13,6%, проти 11,6%).

За підсумком пандемії та суворого
карантину, на думку молоді, суттєво
не змінилось ані число однодумців, з
якими можна покращувати якість життя
громади, ані кількість організацій, які
дбають про її розвиток. У кількісному
вимірі позитивні та негативні зміни зрівноважені.
Щоправда, в обласних центрах молодь
частіше зауважила зростання числа
громадських організацій (16,5% відзначили про збільшення їхньої кількості, 12,2% – зменшення). Тоді як у
провінції – падіння кількості (7,2-7,9%
відзначили про їхнє збільшення, та 11,112,7% – зменшення). У регіональному
зрізі про зростання числа громадських
організацій говорять у Південному регіоні (14,5% проти 6,9% падіння), про
падіння – у Західному (тут зростання
відзначили 6,5%, а падіння - 13,5%).
Обмеження активності громадського життя молодь пояснює наслідками
пандемії COVID-19 та введенням карантинних заходів. Подібні ініціативи
передбачають особисті контакти, а отже
– ризик зараження.
Тренд зниження соціальної активності
у підлітків додатково був пов’язаний із
переходом на дистанційну форму навчання, тож було призупинено соціальну
та благодійну діяльності за посередництвом школи. Крім того, поширеною
є тенденція, коли батьки, у зв’язку із
загрозою поширення коронавірусу,
намагалися застерегти своїх дітей від
зайвих соціальних контактів, що теж негативно позначилось на залученості
підлітків у громадське життя.
З тим карантином якось і батьки не
хочуть, щоб ти десь там виходив, десь
там ходив не зрозуміло до кого. І самому
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якось не хочеться заражати старших.,
Захід 14-17

ті, хто практикував її несистематично
(раз-два у півроку).

Я можу сказати, що це взагалі припинилося, ми не проводили збору коштів,
ми з мамою деколи приймаємо участь
у зборах організації спілки воїнів АТО,
але це на рівні нашої сім’ї, у школі в нас
припинилося таке проводитися, тому що
всі сидять по домівках, хтось роз’їхався.,
Київ Центр 14-17

Серед типових змін спричинених пандемією – переорієнтація активної молоді
на волонтерську допомогу у сфері подолання наслідків COVID-19. Зокрема,
на групах згадували наступні форми
волонтерства молоді:
• поширення засобів особистого захисту (масок, антисептиків)
• купівля та доставка продуктів людям
старшого віку
• поширення продуктових наборів на
вулиці серед людей похилого віку
• психологічна підтримка

Вплив пандемії COVID-19 на волонтерську активність молоді виявився
швидше негативним. Зокрема, частка
молоді, яка перестала волонтерити,
зросла на 6%. Водночас відмовились
від волонтерської діяльності переважно

Долучитись у майбутньому до ініціатив
з протидії COVID-19 готова переважно та молодь, яка й до карантину вела
активне громадське життя.
Я би, наприклад, людям, які дійсно потребують якоїсь допомоги – я, все ж таки,
мабуть, приносила продукти. Я була б
руками і ногами. Фінансувати я б це не
змогла… Якусь інформативну роботу
також би виконувала., Центр 25-34
Ще один тренд поширений у зв’язку із
пандемією – перехід частини громадського життя та волонтерської роботи
в онлайн. Щоправда, цей спосіб роботи
молодь оцінює, як менш продуктивний.
Я стала менш активною, тому що школи
закрили, але я проводжу прямі ефіри в
інстаграм, де я доношу до батьків про
якісь правила виховання дітей. .. все ж
таки інтернет-ресурсом користуюсь.,
Центр 25-34
Пандемія COVID-19 мала радше негативні наслідки впливу на благодійні
практики молоді. Зокрема, частка молоді, яка перестала займатись благо-
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дійністю зросла на 8,7%. Переважно
завдяки тим, хто займався благодійністю несистематично (раз-два у півроку).

З дитячих будинків трошки перенаправилося на людей похилого віку, особливо
на початку карантину – на людей в групі
ризику., Північний Захід 25-3
По-друге, представники_ці благодійних організацій пережили труднощі з
пошуком спонсорської допомоги через
зубожіння населення та втрати доходів
бізнесом.
Важче будь-яку спонсорську підтримку
знайти... Оскільки весь бізнес не працював, на карантині – ні в кого ніяких лишніх коштів нема., Північний Захід 25-34
По-третє, заборона масових заходів
унеможливила проведення благодійних
ярмарків та інших громадських заходів.
Зібратися і поїхати в дитячий будинок
чи кудись, щоб зібрати ці кошти стало
не можливим., Центр 14-17
Не менш важливим стримуючим чинником було й намагання уникати зайвих
соціальних контактів.

Вплив пандемії на сферу благодійності
мав кілька основних рис.
По-перше, через COVID-19 відбулась
переорієнтація частини молодіжних благодійних ініціатив на надання допомоги
вразливим до коронавірусу категоріям
(людям похилого віку, самотнім людям).
Раніше я допомагала АТО, і мені запропонували взяти участь в такій благодійній
компанії, щоб допомагати людям похилого віку., Центр 18-24
Воно якось трошки перенаправилося.
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На тлі пандемії COVID-19 відбулось
скорочення інституціоналізованої участі молоді. Частина молоді, яка брала
участь у різноманітних організаціях та
об’єднаннях до карантину, але не долучалась до їхньої діяльності упродовж
карантину, є втричі більшою за тих, хто
проявив свою громадську активність
під час карантину.
Потрібно наголосити, що незважаючи на
карантинні обмеження, частині респондентів_кам вдалось зберегти колишній рівень
активності або навіть наростити його.
З моменту карантину я пробувала себе
як копірайтер, і я знайшла організацію,
де я надаю безкоштовні юридичні кон-
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сультації. Також займаюся волонтерством. Допомагаю складати документи.,
Південь 18-24
Такий феномен став можливим через:
• Зростання обсягів вільного часу,
який можна присвятити допомозі
Зараз, коли залишився майже повністю
вдома, стало більше часу, ми з дружиною обрізали дерева на вулицях, прибирали… в 4 стінах сидіти не хотілося…
Пішли прибирати... Центр 18-24
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•

Появу категорії людей, яким особливо потрібна допомога в період
пандемії (мають вищі шанси заразитись, залишились без опіки рідних
у зв’язку із забороною роботи громадського транспорту, потребують
психологічної підтримки тощо)

Я стала більш активною, тому що я сама
розуміла, що людям старшого віку необхідно харчування, ліки – вони це не
можуть самі зробити., Центр 18-24
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У партнерстві з іншим центром ми робили колл-центр психологічної допомоги для людей, які залишилися одні на
карантині, і їхнє психологічне здоров’я
може бути не в порядку., Південь 18-24
•

Активну діджиталізацію сфер благодійності та громадського активізму

І зараз, у зв’язку з карантином, ми робили онлайн-курс для громадських організацій, щоб вони перейшли з офлайну
в онлайн…, Південь 18-24
Мотивуватиме молодь більш активно
долучатись до громадських ініціатив
у сфері боротьби з коронавірусом:
•

Встановлення чітких правил для
здійснення громадської та благодійної діяльностей на період карантину

Мені здається, якщо під час карантину,
то має бути ініціатор… в решті випадків,
ми можемо самі проявляти ініціативу.
Але саме зараз мають бути обов’язково
карантинні заходи, це має бути дозволено на якомусь рівні влади, тому що
ми маємо сидіти в хаті. Так, це потрібно
узгодити., Захід 14-17
•
•
•

59

Наявність ініціатора_ки, які би мобілізували молодь – запропонували
план роботи
Особисте звернення потребуючих
за конкретною допомогою
Поширення інформації про заплановані ініціативи, а також контактів
організаторів_ок з пропозицією долучитись до доброї справи
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ВПЛИВ МОЛОДІ НА
РІШЕННЯ ВЛАДИ
Здебільшого молодь неоднозначно
оцінює власну здатність впливати на
рішення місцевих органів влади. Більша
частина молоді (55,3%) говорить про те,
що ці можливості є на низькому рівні.
Наявна диференціація в оцінках залежно від макрорегіону проживання. Так,
найбільш незадоволена співпрацею з
владою молодь із Центрально-Східного
(66,7%) та Південного (65,5%) регіонів.
Для інших регіонів цей показник на рівні
47-57%. Важливо зазначити, що лише
молодь із Західного регіону оцінила
діяльність влади на високому рівні як
до, так і протягом карантину (24,2%).
У інших регіонах цей показник варіює
від 6% до 16%.
Варто відзначити, що підлітки краще
поінформовані про можливі інструменти
впливу на владу. Але більш песимістично оцінюють власні можливості впливати на її рішення (оскільки не наділені
виборчим правом).
Оптимістична оцінка можливості впливати на рішення влади значною мірою
підкріплюється наявністю позитивного
досвіду такого впливу у недалекому минулому (наприклад, акції протесту проти
відміни ЗНО, результативне підписання
петицій, реагування місцевих депутатів_ок на звернення громадян тощо).
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Наявні такі молодіжні організації як, молодіжний колегіум. Представники_ці з
різних шкіл з’їжджаються раз на місяць
приймають рішення, які потім будуть
надані місцевій владі, …ці рішення, які
прийняті молоддю будуть розглядатися
як петиції., Центр 14-17
Я думаю, що влада дослухалась до того,
що коли влада хотіла відміняти ЗНО,
люди вийшли. …Діти прийшли з плакатами на яких було написано, що нам в
масках в магазини можна, а їм на ЗНО
- ні і через це ЗНО продовжили., Захід
14-17
Молодь окреслює кілька способів (механізмів) впливу на місцеву владу:
• участь у масових акціях, протестах,
мітингах, організація колективних
звернень
• подання електронних петицій на
сайті міста, області
• участь у публічних обговореннях
актуальних проблем
• створення організації для вирішення певної проблеми і звернення від
її імені до органів влади
• звернення до вже чинної громадської організації, яка відстоює інтереси громадян перед органами
влади, надає розголосу проблемі
• звернення до депутата_ки, у громадську приймальню
• звернення на гарячу лінію міста
• подання пропозицій, проєктів до
органів влади, заручення підтримкою громади шляхом збору підписів
• розголос проблеми шляхом залучення ЗМІ та дописами у соціальних
мережах
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Водночас та категорія молоді, яка вважає неможливим вплив на рішення місцевої влади, обґрунтовує свою позицію
так:
• їм невідомі механізми комунікації
між молоддю та владою
• вважають, що місцева влада змушена виконувати вказівки державної
влади і немає повноважень враховувати побажання громади
• консультації з громадськістю – це
лише формальності, результати яких
не враховують. Не вірять, що навіть
при розголосі проблеми, думка молоді буде врахована.
Я думаю, що максимум, що ці зусилля
можуть принести – це те, що покажуть
там в Інстаграмі, в Фейсбуці, телебаченні
але це не буде мати ніякого толку.,
Північний Захід 25-34
Ми не маємо такої змоги, тому що до
нашого голосу місцева влада не прислуховується. Навіть якщо вони вислухають,
вони зроблять так, як їм це буде вигідно.,
Центр 18-24
Можливість впливати на державну владу
в країні оцінено дещо менш оптимістично. Більша частина молоді (57,4%) говорить про те, що кооперація із владою
є доволі обмеженою. Лише на Заході,
орієнтовно 1/2 учасників_ць вважають,
що мають дієві важелі впливу (тут про
низьку можливість впливати на владу
говорять 48,3% молоді), більш скептично оцінюють свої можливості учасники
в Центральному (55,6%) регіоні. Водночас, у інших регіонах цей показник
на рівні 63-67%
… якщо на місцевому рівні хоч щось
можна зробити, то там взагалі конекту
немає., Центр 14-17
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Механізми впливу на державну владу,
значною мірою перегукуються із способами впливу на місцеву владу:
• написання онлайн-петицій на сайті
Верховної Ради України
• максимальний розголос у ЗМІ, соціальних мережах. Поширення у суспільстві певних переконань сприяє
тому, щоб тиск на владу був результативним. Дієвими будуть адвокаційні кампанії: організація флешмобів, веб-конференцій, поширення
роликів у соціальних мережах тощо
Якщо влаштувати якийсь такий флешмоб
в соціальних мережах, молодь його буде
поширювати, і він дійде до президента, і
тоді якось воно все змінитися., Південний Схід 14-17
•
•

масові мітинги та акції протесту під
обласними та державними органами
влади
участь у виборах

Ми впливаємо однозначно, тому що ми
робимо вибір – ми голосуємо, ми обираємо Президента, Верховну Раду. І наступна каденція, якщо нам не сподобається
– це теж наш важіль впливу. І ми можем
впливати., Північний Захід 25-34
•
•

звернення до депутата_ки парламенту від місцевого округу
звернення до посадових осіб в публічному просторі з чітко окресленими потребами

…Якщо приїжджали до нас в академію,
наприклад, депутати_ки, Президент, і
публічно в них просили якоїсь допомоги,
вони погоджувалися і виконували все.
Просто треба це робити публічно, щоб
їм потім було соромно, якщо вони цього
не зроблять., Південний Захід 18-24
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Учасники_ці, які вважають неможливим
вплив на державну владу, наводять такі
аргументи:
• для розгляду петицій необзіднозібрати занадто багато голосів.
Навіть, якщо петицію розглянуть,
немає гарантії, що рішення буде
прийняте на користь громади
• здебільшого до державної влади
складно достукатись. Часто її представники_ці перескеровують до
представників_ць на місцевому рівні
Потрапити на особистий прийом зараз
карантин – взагалі ніяк. До того, це теж
було малоймовірно... Гарячі лінії – можливо, це як один з маленьких механізмів, які
можуть з`єднати., Північний Захід 25-34

Якщо повернутися в 2014-й рік, там був
вплив на міжнародні відносини. …Шляхом
мітингу через непідписання Асоціації. Міжнародний рівень? Природно. Вплинули
звичайні люди? Звичайні., Схід 25-34
МОЖЛИВОСТІ
ДОЛУЧАТИСЯ ДО
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ:
КІЛЬКІСНІ ДАНІ
Переважна частка учасників_ць дослідження вважають, що пандемія негативно вплинула на можливості громадськості впливати як на місцеву, так і на

Ще складніше чинити вплив на владу міжнародного рівня. Тут майже усі учасники_ці
вважають, що не мають жодних важелів
впливу. Лише одиниці бачать такі можливості впливу на міжнародну спільноту:
Оптимістично налаштовані учасники_ці
бачать наступні способи впливу на міжнародну спільноту:
• звернення у Європейський суд з
прав людини
• шляхом залучення до впливових молодіжних міжнародних організацій.
щоправда, такі перспективи для
української молоді бачаться примарними
Я знаю, що в деяких країнах Євросоюзу
є такі ініціативи, є різні молодіжні організації, які мають якийсь вплив. Але
українська молодь не має ніякого впливу
на всесвітні організації., Центр 14-17
•

мітинги, акції протесту чи підтримки
щодо важливих питань міжнародного рівня
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державну владу. Кожна десята молода
людина вважає, що з моменту введення
карантину її можливості зменшились.
Натомість зворотній тренд спостерігають лише 4-5% молодих людей.
Основна причина — введення обмежень на масові заходи. Вимога соціальної дистанції обумовила спад громадської активності (уникнення колективних
зустрічей, обмеження роботи організацій тощо). Особливо гостро проблема
є у малих населених пунктах (селах),
незабезпечених мережею Інтернет.

Хоча переважна частка молодих людей не вірять у перспективи впливу на
міжнародну політику. Остання стала
ближчою під час пандемії. Щонайменше 22,6% молодих людей чули про підтримку з боку міжнародних організацій
для розвитку їхнього регіону упродовж
карантину.

Мені здається менше, тому що деякі люди
бояться, оскільки можуть бути штрафи
через те, що багато людей на вулиці не
дотримується дистанції., Захід 14-17
Він обмежив повністю людей в свободі
слова. Ти можеш тільки десь там в Інтернеті написати, поскаржитися .. якось
листом., Схід 25-34
Крім того, увага громадськості та ЗМІ
зосереджена здебільшого на проблемі
COVID-19, тому актуальні проблеми
сьогодення у периферіях перебувають
у особливій відповідальності громади.
Я думаю, що, можливо, вплив навіть зменшився частково, тому що вся увага зараз
приділяється ковід, як і в новинах, так і
будь-де, тому, в принципі, на таких моментах не акцентується увага., Південний
Захід 18-24

Про фінансову допомогу частіше чули в
обласних центрах (15,2%, проти 12,512,8% у провінції). У регіональному
зрізі частіше про неї чули у Центрально-Західному (17,5%) та Центральному
(15,9%) регіонах. Найрідше - у Південному (9%) та Північно-Східному (9,6%).
В інших регіонах частка поінформованих
близька до даних національного розподілу.

Лише незначна частина респондентів_ок вважає, що пандемія суттєво не
відобразилась на можливості впливати
на владу, оскільки все ще є можливість
подавати електроні звернення, поширювати інформацію за допомогою ЗМІ
та соціальних мереж.

Про нематеріальну допомогу найчастіше чули у Центрально-Західному
(15,3%) та Західному (11%) регіонах.
Найрідше - у Південному (4,1%). В інших регіонах частка поінформованих
близька до даних національного розподілу.

63

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПОТРЕБИ МОЛОДІ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ
ЗАЛУЧЕНОСТІ
Переважно учасникам_цям важко було
окреслити способи зниження впливу
пандемії на участь та залученість молоді
до громадського життя та управління
громадою.
Проте за результатами дослідження
вдалось сформувати таку ієрархію заходів, на думку молоді, які могли б підвищити рівень громадської активності
серед молоді. ТОП-3 серед них: відкриття молодіжних центрів, проведення публічних заходів та запровадження
молодіжних проєктів з вирішення суспільно важливих проблем.

Різні вікові підгрупи молоді віддають
перевагу різним заходам. Що старшою
є молода людина, то меншою мірою
вона зацікавлена у проведенні публічних
заходів (44,3% серед підлітків, 40,9%
- у групі 18-23, 31,9% - 24-29 років та
32,6% у групі 30-34 роки).
Натомість підлітки меншою мірою зацікавлені у створенні молодіжних проєктів
(27,8%, проти 34-38% у старшої ауди-
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торії), розвитку громадського бюджету
(23,3%, проти 33-35%), проведенні тренінгів з громадської активності (23%,
проти 27% в групі 18-23 та 30-31%
серед молоді 24 і старші).
Крім вище окреслених заходів, ймовірно
є сенс звернути увагу на інформування
молоді про можливості, заходи для дітей
та молоді. Адже щонайменше третина
(38,6%) молоді відзначає про брак інформації на цю тему.

стали отримувати у Східному регіоні
(22,2% відзначили зниження кількості
інформації, проти 13,8% серед усієї
молоді).
Незважаючи на наявні можливості, більшість молоді заявила про відсутність
планів, спрямованих на послаблення
негативних наслідків пандемії у сфері
залученості до громадського життя та
впливу на рішення влади.
Якщо так, то я б хотіла вступити в якусь
волонтерську організацію вже не на рівні
шкільному. Тим більше мені вже є 16
років…, Центр 14-17
Планую зробити наш світ чистішим, можливо якусь ініціативу з прибиранням територій, щось таке. Мені здається, це
дуже класно., Південний Захід 18-24

Найменш поінформованою є молодь у
сільській місцевості (про стало низький
рівень інформування тут згадує 43,0%
молодих людей, проти 37,7% у містах та
35% у обласних центрах). Щодо підвищення рівня інформування, то найбільше
це зауважили мешканці_ки міст обласного значення (13,5%), дещо нижче – з
інших міст (11,7%), та найменше – із
сіл (8,9%).
У регіональному зрізі значно менше інформації про заходи для дітей та молоді
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І все ж, цікаво, що переважно молодь
не наважилась поділитись своїми планами щодо громадської залученості у
близькому майбутньому, незважаючи
на те, що частина з них уже має відповідний досвід навіть в умовах карантину. Ймовірно, така ситуація зумовлена
певною непрогнозованістю ситуації у
країні як на місцевому рівні, так і на рівні
держави.
Оцінка ситуації від фахівців
та фахівчинь
Коментуючи ситуацію, фахівці_чині майже не обговорювали ситуацію з громадським активізмом молоді. Можливо це
пов’язано із тим, що вплив COVID-19 у
цій сфері вважають мінімальним.
…Той, хто був активний, той знайшов
інструменти бути активним і в умовах
пандемії. Той, хто не хотів і не був, той і
залишився таким.
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Натомість вони акцентували на проблемах у сфері організації дозвілля молоді.
•

•

•

•

відсутність будь-яких культурних
заходів, закриті театри, кінотеатри,
бібліотеки провокують агресію у
населення (молоді немає де зняти
психологічну напругу)
нові молодіжні центри, які тільки
почали працювати повністю зупинилися і зупинили всі свої проєкти
(малоймовірно, що їх буде профінансовано за сучасних умов)
гроші на рахунках молодіжних центрів були частково заморожені і не
було можливості працювати повноцінно, навіть дистанційно
одночасно, розширення доступності
культурних продуктів онлайн
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА
ЗДОРОВ’Я ТА СПОРТИВНІ ПРАКТИКИ МОЛОДІ
Здоров’я людини є сукупністю двох
основних складових – фізичної форми
та емоційно-психологічної рівноваги.
Пандемія мала багатогранний вплив
на ці аспекти життя молоді. Опосередкований вплив був пов’язаний із впровадженням суворої фази карантину,
який вплинув на стиль життя молоді:
її спортивні практики, корисні та шкідливі звички, а отже й на самопочуття.
Крім того, він міг мати як позитивні так
і негативні наслідки.
ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я
Станом на кінець серпня 2,1% опитаних респондентів_ок відзначили, що
особисто перехворіли на COVID-19.
Ще 3,4% відзначили, що перехворіли
їхні близькі/члени родини і 5,7% - друзі.
Найменше тих, хто знає про випадки захворюваності серед найближчого оточення, проживає у Східному (96,8%), Південному (95,2%) та Центрально-Східному
(94,4%) регіонах. Найбільше — у Центральному (84,4%), Західному (86,5%)
та Північно-Східному (86,6%) регіонах.
Водночас вплив пандемії COVID-19
на стан фізичного здоров’я часто був
опосередкованим. Тому його важливо
оцінювати комплексно.
Молодь вказала, що упродовж карантину зауважила покращення власного
фізичного стану: 31,8% проти 12,5%
тих, хто вказав, що фізичний стан погіршився.
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Що молодшими є респонденти_ки, то
частіше вони спостерігали покращення
фізичного здоров’я протягом карантину. Так, про позитивний тренд згадали
42% підлітків 14-17 років, 33,6% молоді віком 18-23 роки, 32,7% тих, кому
24-29 років та лише 24,9% тих, кому
30-34 років.
Найбільш виразна різниця впливу пандемії COVID-19 на фізичне самопочуття
за типом поселення. Частіше про позитивний вплив на фізичне здоров’я згадувала молодь у обласних центрах (33,0%)
та у селах (34,1%), рідше – мешканці_ки із інших міст / СМТ – 28,2%, які
зазначають про потребу покращення
спортивної інфраструктури у межах мікрорайону, стадіонів у міжбудинкових
просторах тощо.
Серед позитивних змін стану фізичного
здоров’я (одиничні згадки):
• покращення фізичної форми через
більш активне заняття фізкультурою - характерно для 24,4% молоді (проти 23,2% тих, хто зменшив
спортивну активність)
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Раніше все хотіла знайти час піти кудись,
а в зв’язку з карантином, я, навпаки, знайшла круті уроки в ZOOMі і практично
кожен день займаюсь. Це мене стимулювало навпаки вдома займатися, зробити
всі умови для цього., Південь 18-24
•

збільшення ваги через менш рухливий спосіб життя та переїдання
(відзначили 22,1% VS 16,0% молоді, якій вдалось схуднути). Чоловікам переважно вдалось зберегти
позначку на вагах (60,1%) на відміну від жінок (46,9%). Останні здебільшого набрали зайві кілограми
(27,5%), аніж схуднули (18,4%)
• водночас чверть молоді (26,3%)
відзначили про те, що у час карантину мали проблеми із апетитом. Це переважно характерно для підлітків (34,1%) та осіб
21-29 років (27%), аніж для осіб
30-34 років (21,3%)

•

погіршення зору (пов’язане з надмірним використанням електроніки,
передусім — смартфонів) характерне для 11,8%, зокрема для жінок
(16,0%), аніж для чоловіків (7,7%) та
мешканців_ок міст обласного значення (13,7%).
• навантаження на зір пов’язане
й з тим, що 14,7% молоді стали
частіше переглядати інформацію
у Інтернет-мережі. Така практика
є найбільш частою серед підлітків (18,8%)

загальне покращення фізичного
самопочуття (завдяки зменшенню
робочого навантаження)

Фізичний стан змінився і то дуже сильно.
А чому – я скажу. Тому що закордоном
треба було працювати, працювати, недосипати, і ще раз працювати, а тут я
працюю, але я і відпочиваю, тому фізично
я себе почуваю краще., Північний Захід.
18-24
•

•

контроль якості харчування. Зокрема,
9,2% молоді почали це робити під
час карантину, а покинули лише 4,9%

Все-таки позитивно, бо сидимо вдома,
спосіб життя став малорухливий і починаєш запливати жиром, тому намагаєшся
робити певні вправи, щоб підтримувати себе у формі, а також контролювати
своє харчування, бо до цього карантину
я так серйозно не відносилася як зараз.,
Центр18-24
Серед головних негативних змін стану фізичного здоров’я:
• погіршення загальної фізичної форми через обмежений доступ до
спортивної інфраструктури
У зв’язку з тим, що позакривали всі зали
і заборонили займатися спортом в громадських місцях, змусити себе вдома не
так легко. Якщо, припустимо, мій спорт
— це команда і поодинці нічого не доб’єшся. Дуже важко себе змусити щось
робити вдома., Південь 18-24
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ЕМОЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ
САМОПОЧУТТЯ
Якщо фізичне самопочуття молоді
здебільшого покращилось, то оцінка
емоційно-психологічного стану розділилась майже порівну (26,3% відзначили
її покращення, а 25,4% — погіршення).
Водночас майже більша частина молодих людей відзначили про відсутність
впливу пандемії на їхній психологічний
стан.
Така різноскерованість пов’язана із тим,
що різні вікові підгрупи молоді пережи-
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легкої депресії, страху, тривоги та пригніченості, особливо на початку карантину. Жінки значно частіше акцентують
наявність негативних емоцій та поганого
самопочуття, аніж чоловіки.

ли карантин по-різному:
• ментальне здоров’я покращилось
переважно у підлітків 14-17 років
(тут про позитивний тренд говорить
39,8%, про протилежний – 22,2%)
та у молоді віком 18-23 роки (34,7%
та про протилежний – 19,0%), що
пов’язане із їхньою невідвідуваністю
навчальних закладів, зменшенням
часу на добирання до освітніх закладів тощо
• тоді як у молоді старшої вікової категорії переважають негативні оцінки (про позитивний тренд тут згадали 20,1-20,2%, про негативний
26-30,8%). Найважче було молоді
30-34, що може бути пов’язано з
тим, що їм доводилось утримувати
сім’ї з дітьми в складних економічних умовах.
У запитаннях про емоційно-психологічний стан та вплив пандемії було визначено такі зміни як депресія, апатія,
агресія, панічні атаки, що передбачали
детальне тлумачення дефініцій. Значна
частина учасників_ць усіх вікових груп
серед молоді відзначили присутність
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Серед негативних змін стану ментального здоров’я молодь відзначає:
• депресивний стан (особливо у перші місяці карантину) – актуально для
третини молоді (30,5%). Більшою
мірою цей стан був властивий молоді старших вікових підгруп. Так, про
депресивні стани впродовж останніх
4-ох місяців згадували 27,2% підлітків та 23,7% молоді 18-23 років;
тоді як серед молоді старшої вікової
категорії таких 32,9%-34,5%
•

постійний стрес і тривогу через стан
невизначеності (на початку карантину) мали 45,9% молодих людей, апатію (після місяця карантину) згадали
34,9% респондентів_ок
• ці стани також більшою мірою
властиві молоді старших вікових
підгруп. У стресі перебували 4243% молоді до 23 років та 4749% близько 24 роки і старші.
Апатя характерна для 29-32%
тих, кому менше 14-23 роки, та
37-39% тих, кому 24-34 роки
• наявність хронічної втоми від
постійного стресу частіше декларували жінки (55,6%), ніж
чоловіки (36,6%)

•

значна частка молоді – 40,4% –
мала невластиве їй почуття агресії
(зокрема, 12,6% мали такі прояви
раз-кілька разів на тиждень). Що
цікаво, цей стан був більшою мірою
характерний для жінок (44,9%), ніж
для чоловіків (36,2%). А у віковому
вимірі самоізоляція спровокувала
на агресію підлітків (44,3%) та осіб
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24-29 років (42,1%), ніж інші групи,
де показник був на рівні 38%
•

•

погіршення якості сну через зміщення звичного графіку сну (здебільшого молодь почала пізніше лягати
та прокидатися) – актуально для
43,3% молоді. Значна різниця є
між чоловіками (34,2%) та жінками
(52,7%).
панічні атаки (17,7%). Частіше від
них страждають жінки, аніж чоловіки. Останні пов’язані у тому числі й з
страхом перед пандемією. Зокрема,
34,8% молоді значною мірою стурбовані тим, що вони або їхні близькі
можуть захворіти на COVID-19. Ще
44,7% ця проблема турбує лише
деякою мірою. Дещо більше ця перспектива лякає жінок (39,6% відчуває сильну тривогу, проти 30,3%
чоловіків).

•

переживання, стурбованість через
побутові проблеми: втрату роботи,
доходів, неможливість лікування інших хронічних захворювань

Проте карантин дозволив молоді відчути певні позитивні зрушення, зокрема
у межах якісного дослідження учасники_ці вказували на подолання загальної
втоми завдяки зменшенню робочого
/ навчального навантаження, а також
позитивні емоції від збільшення часу на
проведення дозвілля із рідними.
…Незважаючи на те, що багато довелося навчатися, але з’явився час, щоб
проводити його з друзями, читати книжки, займатися чимось своїм, тому, як на
мене, це все в позитивну сторону пішло.,
Центр, 14-17
Для мене все супер, це час читати
якусь мотивуючу літературу, якісь плани складати, розвиватися., Північний
Захід.18-24
Карантин незначною мірою вплинув на
шкідливі звички молоді. Частка тих, хто
відмовився від шкідливих практик, майже
така сама, як і тих, хто їх розпочав.
Водночас частина учасників_ць визнає:
під час суворого карантину споживання
алкоголю було більш інтенсивним, ніж
зазвичай.

•

погіршення взаємин із батьками на
початку карантину (актуально для
молоді 14-17 рр.) через тривале
перебування у замкнутому просторі
та обмеження пересування
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На тлі негативного впливу пандемії
COVID-19 на психічне і фізичне здоров’я
українців_ок, молодь рідко зауважує
позитивні зрушення у медичній сфері.
Зокрема, про погіршення медичного обслуговування і медичної інфраструктури
говорить 28-29% респондентів_ок, тоді
як покращення вбачає лише 17,8%. Така
ситуація обумовлена зокрема й тим, що
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під час карантину молоді складно потрапити до лікарів_ок, а частина медичних
закладів не приймає пацієнтів_ок.

ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА
СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ
МОЛОДІ
Здавалась, що карантин – це час для
переосмислення свого духовного та фізичного здоров’я; можливість подбати
про свої спортивні звички тощоПроте
за результатами кількісного дослідження частка молоді, яка стала активніше
здійснювати фізичні навантаження під
час карантину така ж як і тих, хто став
менше здійснювати фізичну активність:
23,2% молоді проти 24,4%.
Старші вікові категорії молоді є більш
пасивними щодо занять спортом, що
передусім пов’язано із зростанням потреби адаптуватися до нового формату
зайнятості, пошуку нової роботи тощо.
Деякі учасники_ці дослідження зазначили, що планують повернутися до
тих видів спорту, якими займалися до
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карантину, а окремі респонденти_ки
планують займатися більш активно, щоб
позбутися зайвих кілограмів, набраних
під час карантину. Водночас у молоді
присутній страх щодо повернення до
групових занять, особливо у спортивних
центрах, переважна частка занепокоєна можливістю мати симптоми вірусу
через активні контакти та недостатню
дезінфекцію закладів.
ПОТРЕБИ МОЛОДІ ЩОДО
ПОДОЛАННЯ ВПЛИВУ
ПАНДЕМІЇ НА ЗДОРОВ’Я
Наймолодші учасники_ці ФГД дуже
стримані у своїх запитах до держави
щодо подолання наслідків карантину,
проте зацікавлені у підтримці державою
пропаганди здорового способу життя.
Молодь 18-24 роки більшою мірою декларує потребу у підтримці та вважає,
що держава повинна відіграти певну
роль у подоланні наслідків карантину,
зокрема тих, що відобразилися на психологічному здоров’ї. Найбільш активна
у своїх запитах молодь 25-34 роки, яка
переважно розраховує на підтримку
бізнесу у подоланні наслідків карантину.
З позиції протидії впливу пандемії
COVID-19 на здоров`я молодь потребує:
• доплати до зарплати / стипендії молоді, яка веде здоровий спосіб життя
(95,9%), особливо актуально для молоді із сільської місцевості (98,8%)
• безкоштовного тестування на
COVID-19 (згадали 70,1%) і ця
частка може зростати із збільшенням
кількості підтверджених випадків із
захворюванням на коронавірус
• активної роз’яснювальної роботи
щодо наслідків від вірусу (надання
об’єктивної інформації, без заля-
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кувань та перебільшень), зокрема,
розвінчування фейкової інформації
– 38,7%
Роз`яснювати людям, що це не настільки
фатально, жахливо, заспокоювати людей. Бо стільки цього всього нагнали,
цю істерію – щоб люди дотримувались
карантинних правил, але це дійсно на
психіку людей погано впливає., Північний
Захід. 18-24
•
•

промоції здорового способу життя
(актуально для 34,7%)
створення безкоштовної психологічної служби підтримки та надання
цілодобової психологічної допомоги
(34,3%)

Безкоштовна психологічна служба для
людей, які страждають на депресію, різні
порушення. Вона може бути на громадських засадах, створена спеціалістами.
Люди мають знати про неї обов’язково.,
Центр 25-34
•

•

•

організація онлайн-трансляції занять
фітнес-центрів, тренерів_ок (14,8%),
що значно важливіше для жінок
(17,2%), аніж для чоловіків (12,4%)
проведення спортивних турнірів, змагань, ігор (32,3%), що завжди буде
актуальною ініціативою для чоловіків
(35,0%), ніж для жінок (29,4%)
впровадження знижок спортивними
клубами, щоб повернути людей в зали
і до занять спортом або ж надання фінансової компенсації на відвідування
спортивних закладів, клубів (25,8%) із
врахуванням усіх норм безпеки

Підтримка спорту була б завжди непогано. Якби там якісь знижки давали, так,
на покупку якогось абонементу, то було
б добре, Схід 25-34
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Попри визначення низки рекомендацій,
молодь не схильна покладати відповідальність за популяризацію спорту і
здорового життя на державу, бо вважає
це завданням кожної молодої людини.
Оцінка ситуації від фахівців
та фахівчинь
Серед ключових наслідків пандемії
COVID-19 на загальне самопочуття
молоді фахівці та фахівчині відзначали
його погіршення через брак прогулянок,
активності на свіжому повітрі та постійні переживання за здоров’я батьків та
старших родичів.
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Крім того, державна медицина виявилась неготовою до ефективної протидії
поширенню захворювання: недостатня
кількість безкоштовних тестів, довгий
часовий проміжок, щоб отримати результат. Підірвали довіру до медичної
системи й хитрість у отриманні довідок
із позитивними результатами плр-тестів
(за кожний позитивний тест лікарня отримує додаткове фінансування і відповідно медичний персонал, на думку молоді, зацікавлений, щоб їх було більше).
І нарешті, постраждали особи, котрі мають хронічні захворювання непов’язані
з COVID-19 (адже не змогли отримати
належного догляду та лікування в умовах карантину).
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БЕЗПЕКА, СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Безпека – поняття, яке відображає почуття безпеки на персональному рівні,
на рівні найближчого оточення, а також в
межах громади проживання. Щодо безпеки на персональному рівні, ми розглянули суб’єктивне почуття захищеності, досвід зіткнення з дискримінацією,
фізичним та психологічним насиллями,
кібербезпеку. На рівні найближчого соціального оточення ми можемо говорити
про ступінь комфортності чи конфліктності в сім’ях, які могли змінитись під
час тривалої фази строгого карантину, а
також про рівень соціальної згуртованості з рідними та друзями. І нарешті, безпека на рівні громади, містить дві вагомі
складові: захищеність від злочинності
(рівень забезпечення правопорядку)
та ступінь соціальної згуртованості, яка
виступає своєрідним щитом в умовах
слабкої системи соціального захисту,
війни, перманентних економічних криз
тощо.
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ПЕРСОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Молодь зазначає, що її особисте почуття безпеки погіршилось. Майже кожна
четверта молода людина в Україні почувається менш убезпечено сьогодні, аніж
до початку пандемії.
Це почуття більш притаманне жінкам
(29,9%), ніж чоловікам (17,9%). У віковому зрізі молоді – віком 30-34 роки
(28,0%), що пояснюється її потребою
фінансово забезпечувати себе та рідних.
Упродовж карантину 12,6% молоді стикались із проявами дискримінації: 5,2%
– мали особистий досвід, а 7,4% – спостерігали у своєму оточенні. Найчастіше
дискримінацію вбачали підлітки (14,8%)
та особи 18-29 років (13%). ТОП-3 локації, де переважно відбувались дискримінаційні практики: громадські простори
(46,2%), громадський транспорт (25,0%)
та робоче місце (19,2%).
У цей ж період 1,3% молоді зазначили,
що стали об’єктом фізичного насильства;
4% — об’єктом булінгу. Водночас, ще
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2,8% — відзначили, що їм довелося спостерігати за проявами фізичного насилля
над Іншими; 6,1% — психологічного.

до 18 років, відзначають, що упродовж
карантинних обмежень страждали від
онлайн-злочинності.
БЕЗПЕКА ТА
ЗГУРТОВАНІСТЬ.
НАЙБЛИЖЧЕ СОЦІАЛЬНЕ
ОТОЧЕННЯ
Карантинні обмеження вплинули на
внутрішню комунікацію у сім’ях, де молодь проживає з батьками, в парі або з
власними дітьми. Основним викликом
для усіх типів сімей став незвично високий рівень комунікації, спричинений
перебуванням у замкнутому просторі.
На початку карантину це ускладнило
спілкування та спровокувало конфліктні ситуації, проте згодом дозволило
покращити взаємини. Тож, в результаті
вплив пандемії COVID-19 виявився у
цій площині здебільшого позитивним.
У мене спочатку було достатньо погано,
і тільки зараз почало все покращуватися. Загалом батьки намагаються знайти
спільні теми, як можна більше, спілкуватися з нами. Ми зблизилися., Схід 14-17

З проявами психологічного насилля
найчастіше стикалися підлітки (14,8%),
дещо менше – особи віком 18-23 роки
(10,2%) та найрідше – особи старші 24
років (близько 9%).
Водночас актуального значення набуває
кібербезпека, яка пов’язана із тим, що
молодь заповнює свій вільний час віртуальним світом. Упродовж карантину
частка молоді, яка через COVID-19 почала більше часу проводити у Інтернеті,
стала вищою у 6 разів, на відміну від тих,
хто перестав здійснювати такі практики:
14,7% vs 2,5% відповідно. Звідси майже
8,2% молоді або батьків, які мають дітей
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Комунікація з друзями зазнала змін переважно під час суворої фази карантину.
На цей період кількість людей, з якими
молодь регулярно спілкувались, обмежилася найближчими друзями. Найбільш
відчутним цей вплив був для підлітків,
адже за звичайних умов, вони товаришують із великою кількістю однолітків. У
молоді старшого віку цей процес є менш
примітним, адже коло їхнього спілкування
було вужчим до початку карантину. Тому
вони не відчули суттєвого дискомфорту
від обмеженого спілкування (і навіть визначають це явище як позитивне, адже
воно допомогло зосередитися на спілкуванні з найбільш важливими людьми).
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З ким я добре спілкувався, то я і спілкуюся, а з ким я не спілкувався, то я,
навіть, радий, що почалася пандемія і я
їх не бачу кожного дня. Як би це цинічно
не звучало., Центр 18-24
Натомість учасники_ці усіх вікових груп
відзначають брак живого спілкування та
перехід спілкування в онлайн-режим,
зокрема використання відеодзвінків
під час суворої фази карантину
Зміни у кількості та форматі спілкування
здебільшого не вплинули на соціальні
контакти молоді (на це вказують від
73% до 81% молодих людей). У розрізі дихотомічного аналізу соціальних
контактів «покращились-погіршились»
найбільше про покращення взаємин
згадують батьки щодо своїх дітей
(14,8% проти 5,5%), дещо менше – діти
щодо своїх батьків (13,8% проти 6,8%),
а також самоізоляція сприяла переосмисленню дружніх зв’язків (15,3%
проти 8,4%).
Якщо покращення соціальних взаємин
із батьками, дітьми, парнерами_ками не
має гендерних відмінностей, то ставлення до друзів та колег покращилось
з несуттєвим відривом у чоловіків, ніж
у жінок. Загалом про свою толерантність та єдність із Іншими переважно
зазначають підлітки, аніж молодь інших
вікових груп.
А ось вплив COVID-19 на мешканців_ок з різних населених пунктів був
неоднозначним. Так, молодь із обласних центрів частіше за інших відзначає
про покращення взаємин із батьками
(16,4%), парнером_кою (17,9%) та із колегами (12,0%). Натомість мешканці_ки
із інших міст/СМТ частіше згадували про
покращення взаємин із дітьми (19,2%).
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ЗГУРТОВАНІСТЬ ТА
БЕЗПЕКА У ГРОМАДІ
Переважна частка молодих людей
(61,5%) зазначили, що не спостерігали
виразних змін у рівні безпеки в своїх містах та селах у порівнянні з періодом до
карантину. Водночас майже кожна п’ята
особа говорить про його зниження.

Частіше про зниження безпеки згадує
молодь із обласного центру (22,6%),
дещо менше – із міст/СМТ – 20,2%, а
найменше – із сіл (12,8%). Таку тенденцію можна пояснити тим, що у великих
містах більш поширеними є наркоманія, економічна нестабільність. Макрорегіональна диференціація виглядає
так: найчастіше про зниження безпеки
говорять у Півдні (20,0%) та у Центрі
(20,2%), найрідше – на Сході (14,3%)
та Північному-Сході (15,9%), у інших
макрорегіонах показник коливається
у близько 18,5%.

Зауважуємо, що песимістичні настрої
щодо оцінки рівня солідарності в громаді є найвищими у Західному (31,5%),
Центрально-Східному (28,2%) та Східному (28,6%) макрорегіонах, у Південному та Центральному на рівні 24%,
водночас найнижчими у Північно-Східному (15,3%).

Оцінюючи рівень соціальної згуртованості у час карантину, молодь частіше
акцентує негативні тренди, ніж позитивні. Майже чверть молоді – 25,9%
— вважає, що їхня громада стала байдужою до проблем Інших водночас як
15,4% переконані, що рівень емпатії до
проблем Інших зріс.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ
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Проявом зниження почуття соціальної
солідарності можна вважати зокрема
породжений пандемією суспільний тиск
(з боку громади) до людей або цілих сімей, у якій бодай одна людина захворіла
або мала підозру щодо захворювання
на COVID-19. Про такі випадки згадали майже кожен восьмий_а опитані – 13,2% (з них, 8,1% зазначили, що
ця ситуація вже вирішилась мирним
шляхом).

возили продукти – це було таке обґрунтування, і дуже приємне обґрунтування.,
Південний Захід 25-34

Найчастіше тиск з боку громади відзначали мешканці_ки сіл (14,6%), ніж міст
(12%). Такі ситуації частіше виникали у
Західному регіоні (16,6%), дещо рідше у
Центральному (12,3%) та Північно-Східному (12,1%) регіонах.
Крім того, рівень обізнаності молоді
про громадські ініціативи для подолання наслідків COVID-19 є низьким.
Про приклади соціальної згуртованості
згадували лише респонденти_ки з активною життєвою позицією, які належать до громадських організацій або
займаються волонтерством. Найчастіше
у цьому контексті згадували допомогу
соціально незахищеним верствам населення, зокрема людям старшого віку у
закупівлі продуктів харчування. Наводили також приклади допомоги медикам,
об’єднання з сусідами задля спільного
проведення часу. Можна припустити, що
наявні ініціативи були локальними та не
могли забезпечити популяризацію своєї діяльності. Тож пандемія COVID-19
не суттєво вплинула на згуртованість
населення.
На початку карантину волонтери збиралися і роздавали продуктові набори
соціально незахищеним, слабо соціально
захищеним верствам населення. Людям
з особливими потребами, пенсіонерам
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У час карантину, на фоні потреб у
розвитку медичної сфери, варто не
забувати про розбудову та зміцнення
громадянського суспільства. Чверть
молодих людей (25,8%) вважає, що потрібно розбудовувати дружні відносини
у межах громади, адже це дозволить
посилити рівень безпеки.
ПОТРЕБИ МОЛОДІ ЩОДО
БЕЗПЕКИ І СОЦІАЛЬНОЇ
ЗГУРТОВАНОСТІ
Для покращення рівня безпеки у спільноті молодь очікує від влади більш ефективної роботи правоохоронних органів,
адже діяльність поліції молодь оцінює
радше як неефективну (35,0%), аніж
ефективну (24,5%). Тоді як основний
акцент у питанні безпеки молодь ставить на необхідності підтримання громадського порядку.
Додаткових заходів з дотримання безпеки частіше потребують мешканці_ки
міст. Зокрема, щодо:
• затримання осіб, які вчиняють протиправні дії в стані алкогольного чи
наркотичного сп’янінь (відзначили
59,4% у обласних центрах, 57,4%
у інші містах/СМТ і лише 49,6% у
селах)
• встановлення відеокамер (відзначили 42,1% в обласних центрах,
46,1% — у малих містах та лише
28,1% у селах)
• активніша протидія поширенню наркотиків актуальна для 44,9% мешканців обласних центрів, 38,2% –
жителів менших міст та 23,7% – сіл
• контроль за продажем алкоголю
у вечірній час відзначили 37-38%
молоді з міст і 30,1% – з сіл. Водночас молодь акцентує необхідність
посилення контролю за виконанням
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•

заборони продажу алкоголю неповнолітнім
посилення роботи патрульної поліції
особливо актуальне для мешканців_ок обласних центрів (40,1%),
серед мешканців_ок менших міст
– 31,9%, сіл – 26,9%

Я б хотіла, щоб наші поліцейські ходили і патрулювали хоча б парк, тому що,
наприклад, в моєму місті просто вийти
і пройтись в парку, де п’ють на лавочках алкоголь, не дуже приємно ходити.,
Центр 18-24
Посилити почуття безпеки молоді могли
б і заходи у сфері медицини:
• надання належної медичної допомоги (як при COVID-19, так і при
інших захворюваннях)
• збільшення соціальної та психологічної допомог сім’ям у складних
життєвих обставинах (що зменшить
кількість потенційних злочинців)
• комунікація необхідності конкретних
карантинних обмежень (допоможе
збільшити лояльність громадян до
них)
Людям потрібно пояснювати, чому саме
так зроблено, тобто, не просто написати
оголошення про те, що перевезення з
14 до 55 років, а пояснити, щоб люди
зрозуміли., Центр 18-24
Водночас молодь відзначає низку заходів, які могли б посилити соціальну
згуртованість їхніх громад, та сприяли
б зростанню соціальної активності їхніх
однолітків:
1. Помітна вікова специфіка обрання
бажаних заходів для посилення соціальної згуртованості. Що старшою
є молода людина, то частіше вона
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зацікавлена у створенні окремих
проєктів із висвітлення історії громади (14-17 років – 17,6%; 18-23
роки – 22,3%; 24-29 років – 24,1%;
30-34 роки – 26%). Натомість підлітки частіше наголошують на необхідності створення молодіжних
громадських центрів і просторів
(36%, проти 30-33% у старших вікових підгрупах).
2. У зрізі за типом поселення очевидно, що міська молодь частіше
зацікавлена у ідейному лідерстві
(41%, проти 37% у селах). Крім того,
що більшим є населений пункт, то
частіше молодь зацікавлена у проведенні масових заходів (35% у
обласних центрах, 30,9% – у інших
містах, 28,9% – у селах) та створенні сторінок у соціальних мережах
щодо проблем чи подій у громаді
(36,5% – обласні центри, 26,9% –
інші міста, 24,2% – села).
3. З регіональної специфіки, хочеться
відзначити, що сторінки з історією
громади найбільш цікаво для осіб
із Східного (31,7%) та Центрально-Східного (28,2%) регіонів, а найменш – із Центрального (19,9%) та
Західного (19,4%) регіонів.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА
ОХОРОНУ ДОВКІЛЛЯ ТА
ПРАКТИКИ ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ
Пандемія COVID-19 та запровадження
карантину, безумовно, вплинули на охорону довкілля. Обмеження мобільності
у громадському та приватному транспорті, відсутність авіапоїздок на ранніх
етапах карантину, припинення роботи
{тимчасове чи остаточне} підприємств
позитивно вплинули на очищення повітря, водойм, грунтів тощо. З іншого
боку, оперативна реакція на пандемію
підвищила утворення побутових відходів. Важливо розуміти, які зрушення
під впливом останніх подій відбулись
у екологічній свідомості молоді, у їхніх
практиках збереження довкілля.
ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ
НА ОХОРОНУ ДОВКІЛЛЯ
Молодь вважає, що екологічна ситуація
в Україні динамічно змінювалась впродовж усього карантину. Водночас, за
підсумками першого півріччя карантину,
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Водночас частка тих, хто вважає, що
стан довкілля з часу запровадження карантину покращився, становить 16,0%.
Найчастіше молодь відзначила такі позитивні зміни у сфері довкілля: очищення
повітря (22,2%) через призупинення
(скорочення обсягів) роботи промислових підприємств та роботи транспорту,
зменшення засміченості (20,4%), зниження шумового забруднення (19,8%),
очищення водоймищ у громаді (13,8%),
покращення умов або збільшення популяції диких тварин (9,8%) тощо.
Також опитані зауважили покращення
довкілля лише в умовах строгого карантину, після його послаблення, ситуація
погіршилася (відзначили кожні дев’яті
респондент_ка — 11,4%). Такий тренд
є більш типовим для міст (приблизно
13,6%), аніж – для сіл (7,2%). Він більш
виражений у Центральному регіоні України (тоді як про відчутне погіршення вказують опитані із Східного та Південного
регіонів).
Спочатку було поліпшення, а тепер, коли
всі, в один момент, вийшли кудись гуляти, то воно за один день все погіршилося. Якщо дивитися, наша набережна,
яка вона була, коли на ній не можна було
гуляти, і яка зараз вона, коли всі вийшли
з міста гуляти і знову почали скидати
сміття., Південний Схід 14-17

можна стверджувати, що екологічна
ситуація змінилась не значною мірою.
Про її збереження на докарантинному
рівні говорить більш як половина опитаних (68% респондентів_ок).
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Погіршення у сфері навколишнього середовища через пандемію COVID-19 та
карантину відчула кожна десята (9,5%)
молода особа. Негативні наслідки пандемії на довкілля асоціюють із забрудненням місцевості (22,8%) через збільшення
кількості медичних масок, пластмасових
контейнерів від онлайн-замовлень їжі
тощо; погіршення стану місцевих водойм
(16,3%); чистоти повітря (12,8%); рівня
шуму (10,1%).
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Найчастіше про забрудненість довкілля зазначають опитані із Центрального
(26,8%), Центрально-Східного (26,0%)
регіонів, дещо рідше – із Східного
(23,8%) та Південного (22,1%) регіонів, а найрідше – із Західного (19,1%)
та Північно-Східного (19,7%) регіонів.
У цьому випадку йдеться про проблему
у людських установках та практиках, а не
про системну проблему, як-от відсутність
місць для утилізації масок. Опитані зазначають, що наявні спеціальні смітники
для використаних масок у магазинах чи
супермаркетах. Важливо, що у цьому
контексті немає поляризації за типом
поселення, тобто, місця для утилізації
є доступними як у містах, так і в селах.
Подолання проблеми з масками молоді
люди вбачають у системі штрафів, яка,
на їхню думку, може бути ефективною.
Забруднення повітря частіше відзначали
у великих містах (цю проблему відзначили 16,8% молоді з обласних центрів,
12% з менших міст, 9,9% з сіл). Ця проблема постала найбільш гостро у Східному (20,6%) та Центрально-Східному
(21,5%) регіонах, найменш вираженою
– у Західному (7,3%) та Південному (9%)
регіонах.
ПРАКТИКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
ДОВКІЛЛЯ СЕРЕД МОЛОДІ
Пандемія COVI D-19 вплинула на
екопрактики молоді. Не менш як 60%
молоді відзначили, що карантин спонукав їх активніше реалізовувати хоча
б одну з них.
Найбільш характерною практикою карантинного періоду стало зменшення
використання громадського транспорту
або ж власних автомобілів на противагу
екологічного виду пересування – пішки/
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велосипедом / самокатом тощо (21,8%).
Змінили спосіб пересування частіше
жінки (24,9%), ніж чоловіки (18,9%).
Частіше підлітки (29%), ніж інші вікові
підгрупи (20-22%).
Природно, зміна практик мобільності
більшою мірою була притаманна молоді
із міст-обласних центрів (27,4%) та інших міст/СМТ (21,9%), аніж на молоді
із сіл (16,3%).
У час карантину майже кожені п’яті
– 19,4% – стали частіше сортувати
сміття. Найменш активно долучалась
до цієї практики молодь віком 30-34
роки (15,2%) проти (20-22%) в інших
вікових групах.
По-перше, сортування пластику, сортування батарейки, в магазинах, навіть,
є вже відповідні контейнери для здачі
батарейок., Схід 25-34
Частішим стало використання екоторбинок з метою зменшення використання
поліетиленових пакетів (18,8%). Водночас практика більшою мірою стала
притаманна жінкам 22,5%, ніж чоловікам 15,3%. Переважно до зменшення використання поліетилену у побуті
вдавались підлітки (23,3%) та особи
24-29 років (20,2%). Ймовірним поясненням цьому може слугувати популярність тем сортування сміття та використання еко-торбинок у публічному
дискурсі. Найбільш активною у цьому
була молодь із Центрального (21,9%)
та Центрально-Східного (22,0%) регіонів, у Західному, Південному та Північно-Східному показник коливається
у межах 17%, а найменш активною є
молодь із Східного регіону (14,3%).
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Скорочення споживання активізували частіше жінки (19,8%), ніж чоловіки
(15,3%). Зменшення купівлі одягу, речей
є найбільш характерним для молоді 2429 років (20,8%) та для молоді із міст
(показник 20-22%), що є вдвічі більше
за показник для молоді із сіл (10,1%).
Водночас ця практика могла активізуватись в силу об’єктивних причин (закриття магазинів, скорочення доходів)
Економити воду та електроенергію активніше почала молодь старших вікових підгруп, тоді як найменше над цим
задумувались підлітки (що вказує на
потребу для проведення додаткових
освітніх, просвітницьких курсів серед
підлітків (12,5%). Ймовірно, це пов’язано із необхідністю економити кошти
в умовах кризи.
До здачі вторсировини у спеціальні
пункти прийому, навпаки більш активно стали доєднуватись молодші групи
респондентів.
Фактично збираю таке, що можна зібрати, таке, що потім можна здати, щоб воно
не засмічувало і нічого такого поганого
не робилося., Південний Захід 18-24
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Лише 9,0% протягом карантину купували екологічні миючі засоби, близько
7,6% надавали перевагу екологічним
засобам за доглядом шкіри. Зокрема,
ці практики переважно характерні для
дівчат, ніж для чоловіків.
Незважаючи на обмеження зборів,
близько 7,3% вказали, що брали участь
у толоках або ж у заходах із висадки
квітів/дерев тощо. Такі практики переважно характерні для молоді 24-29 років (9,7%), мешканців_ок міст (8,1%), а
також опитаних із Центрально-Східного
(10,2%) та Східного (14,3%) регіонів.
Хоча для усіх цих практик триггером був
карантин, про зміни у екосвідомості молоді говорити передчасно, адже частина цих практик могла бути вимушеною.
Зменшення використання транспорту
могло бути спричинене припиненням
його роботи під час суворої фази карантину; скорочення споживання (закриттям магазинів чи скороченням
доходів); економія ресурсів та здача
вторсировини (необхідністю економити
кошти). Про покращення екокультури та
екосвідомості мешканців_ок громади
говорить не більш як 9,6% учасників_ць
дослідження, про погіршення – 8,4%.
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ НА
МОЛОДІЖНІ ІНІЦІАТИВИ
Якщо говорити про ініціативи для молоді, які мали місце у їхньому регіоні, то значна частина опитаних може
пригадати лише загальну тематику та
формат заходів. Найпопулярнішими є ті,
що пов’язані з організацією дозвілля.
Наприклад:
• кіно під відкритим небом
• спортивні заходи та турніри (вело
заїзди, бігові марафони, масові руханки, змагання з футболу, баскетболу тощо)
…Ну, багато бачив, влаштовуються різні
турніри - ось футбол., Схід 25-34
Відбувається руханка разом з ректором.
Також часто відбуваються різні такі змагання., Південний Захід 25-34
Такі ініціативи є найбільш популярними
серед категорій 14-17 та 18-24 років,
що можна пояснити тим, що молодь у
такому віці має більше вільного часу для
дозвілля. На відміну від молоді старшої вікової категорії, яку здебільшого
цікавлять ініціативи, пов’язані з навчанням, підтримкою власних проєктів,
працевлаштуванням або ж різноманітними спортивними активностями для
їхніх дітей.

•

канали / портали пошуку роботи для
молоді, місця роботи без трудового
стажу

Для молоді віком 14-24 рр. цікавими
є і різноманітні соціальні та благодійні
ініціативи (волонтерські проєкти, допомога безхатченкам, заходи спрямовані
на поширення здорового способу життя
та протидії поширенню СНІДу тощо).
Був створений молодіжний хаб Піксель,
який .. вони дійсно — ось минулого тижня
було проведено квест для молоді віком
від 15 до 35. У нас в місті. Ну там все дотримувалося щодо карантину, команди по
чотири людини. Там постійно проводяться
між школами для молоді щодо ВІЛ, СНІД
.. А ось такі ігри, ось таке …. Еко-акції, інформування людей, молоді …, Схід 25-34
Ще варто згадати про різноманітні
проекти спрямовані на налагодження
комунікації:
• організація та об’єднання молоді
на місцях
• онлайн-платформи за допомогою
яких, молодь мала б можливість
знайомитися та будувати подальшу
комунікацію.
Загалом зобов’язання щодо створення таких ініціатив молодь покладає на
місцеву владу, комітети зі справ молоді
та на когось «ззовні».

Цікавими для усіх груп молоді є також
пізнавальні, освітні заходи, особливо
заходи з працевлаштування молоді:
• різноманітні конкурси, тренінги
• освітні ініціативи (навчальні
онлайн-платформи, Дні відкритих
дверей у вузах)
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ІНФОРМАЦІЙНА БУЛЬБАШКА МОЛОДІ
Поінформованість є важливим елементом у побудові довірливих відносин між
інститутом держави та молоддю. У час
інформаційно-комунікаційних технологій потрібно докласти більше зусиль,
щоб доступною мовою поширювати
більше правдиву інформацію та водночас протистояти фейковим новинам.
У цьому розділі висвітлено дані щодо
поінформованості молоді про ситуацію,
пов’язану із COVID-19, а також роль
медіаресурсів у житті молоді.
Загалом молодь відзначає, що не має
труднощів із доступом до інформації
про COVID-19. Зокрема, 67,5% погоджуються із твердженням, що інформації про ситуацію із коронавірусом їм
достатньо. Близько 16,8% переконані,
що цієї інформації є помірно достатньо.
Водночас 13,3% вказали, що вони б
хотіли володіти більшим об’ємом інформації про пандемію. Це характерно для
наймолодшої вікової когорти молоді
– підлітків (15,9%, кому недостатньо
інформації), а також для мешканців_ок

із Центрального (60,9%) та Центрально-Східного (61,0%) макрорегіонів.
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•

легкість для сприйняття, візуалізація
(картинки, діаграми, інфографіки,
короткі ролики тощо)

Для налагодженої комунікації із молоддю
потрібно розробляти якісні механізми у
соціальних інтернет-мережах. Саме ці
канали є найбільш популярними серед
молоді усіх вікових категорій. Перше місце, з відривом у 10% від другої позиції,
посідає Facebook (57,1%), який у пріоритеті серед жінок (66,2%), ніж серед
чоловіків (48,4%) – різниця у 17,8%.
Другу сходинку між собою розділяють
YouTube (47,9%) та Instagram (45,5%).
Якщо перший є більш цікавим для чоловіків (54,2% проти 41,3% жінок), то
другий – для жінок (52,2% проти 39,1%
жінок).
Що старшою є молодь, то частіше вона
користується Facebook: показник серед
молоді 24-34 становить 64,0%, серед
осіб 18-23 роки – 49,3%, а серед підлітків 37,5%. Чим молодшою є молодь,
тим частіше вона використовує YouTube
та Instagram, останній – є особливо популярний серед підлітків.
Третю сходинку у ретрансляції новин
посідає найближче оточення (42,5%):
батьки, родичі, близькі, друзі тощо. Вони
ж найбільш важливе джерело інформації
для підлітків (51,7%), проте найменш
авторитетне – для осіб 18-23 років
(35,4%).

На думку молоді, інформація повинна
відповідати таким вимогам:
• достовірність
• чіткість та лаконічність
• відсутність негативного навантаження
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Третина молоді надає перевагу як
«старим», так і «новим» медіа. Зокрема, 28,6% дізнаються інформацію з
Telegram, ще 26,0% споживають інформацію із загальнонаціональних телевізійних програм, зокрема останні у
пріоритеті для осіб віком від 25 років
до 34 років та для молоді із міст/СМТ.
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Зауважуємо важливі відмінності між
молоддю із різних населених пунктів.
Зокрема, Facebook залишається у
пріоритеті молоді із сільської місцевості (62,5%), тоді як для міської – це
YouTube (обласні центри – 51,8% та
інші міста – 49,4%) та Instagram (обласні
центри – 49,7% та інші міста – 44,9%).

Частка молоді, яка не переглядає телебачення, становить 36,7%. Серед
тих, хто у вільний час приділяє увагу
телевізійним каналам, є попит на такі
медіаконтенти: «1+1» (43,5%). Другу
сходинку посідають «СТБ» (26,0%),
«Україна» (25,4%), «Новий канал»
(24,9%) та «ICTV» (24,4%).

При конструюванні комунікативного
підходу з молоддю потрібно зважати
на макрорегіональний розподіл. Так,
із Facebook найчастіше новини черпає
молодь із Західного регіону (67,7%),
а найрідше – із Південного (46,9%).
YouTube у пріоритеті для молоді із Східного (58,7%) та Південного (58,6%)
регіонів, а найрідше – для молоді із
Західного (43,3%) та Північно-Східного (43,3%) макрорегіонів. Мережа
Instagram переважно важлива для опитаних із Центрального регіону (50,8%).

У гендерному вимірі жінки надають перевагу перегляду «СТБ» (31,6% проти
20,7% чоловіків) та «1+1» (47,6% проти
39,6% чоловіків), водночас чоловіки
(28,2%) більшою мірою переглядають
«ICTV», аніж жінки (20,3%). Наявна і
вікова диференціація у вподобаннях телевізійних каналів. Найбільш пасивними
у перегляді телебачення є особи віком
18-23 роки, а ось «1+1» найбільше полюбляють дивитися підлітки (50,6%),
перевагу «СТБ» надають особи 24-29
років (30,2%).

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

90

91

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Водночас молодь не знає, де можна
отримати оперативну безкоштовну консультацію із фахівцем_чинею (29,0%, що
більш характерно для жінок (31,6%), ніж
для чоловіків (26,5%), а також підлітків
(35,2%), серед інших вікових груп цей
показник коливається на рівні 28%.
Формати висвітлення інформації

Молодь зацікавлена як у національних,
так і регіональних новинах: 29,0% та
28,5% відповідно тих, хто цікавиться
новинами. Тож створення або підтримка місцевих комунікативних каналів є
доречними та актуальними.
Там показуються новини Ізюма, потеряшкі там, всяке це. І нехай там ось в
стрічці буде ця інформація. Я думаю, кожен житель_ка Ізюма, практично кожен,
цю інформацію прочитає., Схід 25-34
ЩО ХОЧЕ ЗНАТИ МОЛОДЬ
ПРО COVID-19?
32,9% молоді зазначили, що їм бракує інформації про те, де можна здати
тест на COVID-19. Найменш поінформованими є підлітки та мешканці_ки
із сіл (29,4%). Серед регіонів України
найвища нестача інформації наявна серед молоді із Східного (30,2%), Західного (29,2%) та Центрально-Східного
(28,8%) регіонів.
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Покоління Y і Z надають перевагу візуальному контенту, тому відеоролики
(59,9%) є для них у пріоритеті. Новий
підхід – знімання блогів/влогів – є цікавим для третини української молоді
(29,3%). Для чверті молоді – 26,3% –
прийнятними є публіцистичні статті із
змістовним наповненням, зокрема для
осіб від 24 до 34 років (показник приблизно 28%), але майже не типові для
підлітків (15,9%).
Вплив на думки, установки молоді залежить не лише від споживання продукту
організацій/інституцій у сфері медіа, але
й від окремих лідерів_ок думок, громадських активістів_ок або/та блогерів_ок.
Наприклад, 43,4% молоді переглядають українських блогерів_ок, чверть
– 25,8% – переглядає російських блогерів, і лише 13,3% європейських та
9,6% американських блогерів_ок. Якщо
на вітчизняних блогерів орієнтуються
переважно жінки та особи від 18 до 34
років, то на закордонних – переважно
чоловіки та підлітки 14-17 років.
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АМБАСАДОРИ
ТА АМБАСАДОРКИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Суспільні виклики постійно оточують нас і
ми ніколи не можемо підготуватись до них
заздалегідь. Цьогорічна пандемія змінила
наші формати взаємодії та діяльності, але
не повинна змінювати наше вміння довіряти та об’єднуватись заради досягнення
спільних цілей. Направду владні інститути
потребують нових ідей, креативних рішень.
Молодь повинна не боятися проявляти
себе, щоб змінювати нашу країну щодня і
з впевненістю»

Олександр Ярема
Державний секретар Кабінету Міністрів
України

АМБАСАДОРИ ТА АМБАСАДОРКИ ДОСЛІДЖЕННЯ

96

Пандемія COVID-19 стала причиною
підвищеного стресу у людей, страху та
істотних обмежень, пов’язаних з тотальним
карантином. У підлітковому віці цей стрес
вдвічі вищий: закриття шкіл, скасування
всіх запланованих заходів і обмеження в
можливостях фізичного контакту – завдають серйозної шкоди звичному ритму
життя підлітка. Тривалий карантин призвів
до почуття ізольованості, до відсутності
впевненості в завтрашньому дні, до відчуття страху. Підлітки і молоді люди часто
не усвідомлюють важливість карантину,
вважаючи, що вірус не стосується молодих людей, вони не хочуть дотримуватися
встановлених правил і перебування вдома в ізоляції, наражаючи на небезпеку не
тільки себе,
У відповідь, Teenergizer запустив в соціальних мережах кампанію, спрямовану на
психологічну підтримку і допомогу підлітків
в адаптації до нового світу та членів своєї
сім’ї. Кампанія здатна підтримувати підлітків з країн Східної Європи та Центральної
Азії, зокрема дівчаток, які часто найбільше
схильні до психологічного тиску і стресу,
пов’язаного з карантином і тривалою ізоляцією сімей у вузьких колах.

Яна Панфілова
Засновниця благодійної організації
«Teenergizer»
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Стосунки первинні. І коли карантин замикає нас у своїх домівках, ми схильні більше
відчувати сум за цими стосунками. А ще
ми завжди потребуємо розвитку. На жаль,
карантин забирає у нас багато можливостей. Одна моя подруга сказала: «Світ не
готував мене пити чай з моєю бабусею в
режимі Zoom». Життя завжди прагне до
розвитку, тож навіть онлайн режим може
бути наповнений життям

Володимир Станчишин

психотерапевт, керівник центру психічного
здоров’я «Лабораторія змін», автор книги
“Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і
депресією”
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80% стурбовані тим, що вони або їхні рідні
можуть інфікуватися COVID-19. З одного
боку, те, що у нинішніх обставинах пандемії
такий високий відсоток молоді, крім вирішення повсякденних проблем, вимушені
додатково турбуватися здоров’ям своїм і
близьких – досить сумний факт. Однак,
саме коли ми переживаємо за оточуючих і рідних, коли для безпеки своєї родини часто миємо руки, вдягаємо маску
і дотримуємося дистанції, коли зайвий
раз телефонуємо батькам і питаємо про
самопочуття, саме тоді ми проявляємо
громадську свідомість та маємо право
називатись Людиною
Тарас Тополя
амбасадор UNFPA, фронтмен гурту
«Антитіла»
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Пандемія коронавірусу та викликані нею
карантинні обмеження, дійсно, — складний
час для кожного. Але заборони або поневолюють нас, або роблять сильнішими. І
я хочу, щоби кожний українець_ка обрав
друге.
Наше життя змінилося — це факт. Як безболісно пристосуватися до цього? Забудьте досвід минулого та будуйте своє життя
наново. Не чиніть опір, прийміть нові правила гри, начебто так було завжди. Вам
стане простіше, бо ви стерли внутрішні
бар’єри, зіткані із суму за минулим життям.
Вас більше не лякатиме навколишнє середовище. Тепер ви невразливі та відкриті
до змін.
Нехай обмеження стануть вашими можливостями. Зробіть усе, чого так кортіло серденько, але не вистачало часу. Почитайте
книжку, попрацюйте, подивіться фільм,
вивчить щось нове, зробіть скайп-кол із
друзями та рідними. А ще обов’язково
приготуйте борщ, бо саме борщ об‘єднує
українців_ок. Ми всі напрочуд різні (стиль
життя, характер, уподобання, погляди),
але дружно сходимося в одному: у любові
до борщу. А коли ти любиш своє коріння,
то ніколи не відчуваєш себе самотнім. Ти
знаєш, заради чого живеш і що десь поруч
є такі самі, як і ти. Ти знаєш, куди належиш,
у тебе є точка опори.
Ми — українці_ки, а, отже, усе подолаємо.
Євген Клопотенко
кулінарний фахівець, дослідник української
кухні, співзасновник та бренд-шеф ресторану “100 років тому вперед”, автор проєкту
CultFood
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Ні для кого не секрет, що COVID-19 вплинув на усі галузі в нашій країні, зокрема і
на працівників_ць культури, які відчули на
собі, що таке безвихідь. Залишається віра,
що ЦЕ скоро закінчиться, але і НАРЕШТІ
час задуматись – чи не перейняти досвід
розвинених країн і почати слухати музику
не безкоштовно

ХАС
український хіп-хоп виконавець, радіоведучий Хіт FM
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Інколи ми так боїмося дивитися на світ
через рожеві окуляри, що нам навіть фламінго виглядають сірими. Насправді під час
карантину бігає багато рожевих фламінго,
бажаю кожному_ій не пропустити своїх

Цвітанна Якимечко

CEO і засновниця English Monsters
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Молодь – унікальні люди у нашій країні,
яка не боїться змін, а скоріше їх творить.
Навіть виклики з COVID-19 не обмежили її
діяльність, а лише перевели в онлайн-простір, і молодь почуває себе тут впевнено.
Про що і вказують результати дослідження: майже 73%-81% молоді не зазнали
суттєвих змін у спілкуванні та наявності
соціальних контактів молоді. Більшої віри
наших серцях, що все, що відбувається з
нами, буде кращим для подальшого життя

Лілія Шкира
завідувачка відділу молоді та спорту Кам’янець-Подільської міської ради
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Пандемія дозволила помітити тих, про кого
раніше забували. Замислитись про речі, які
відкладали на потім. Прийняти виклики,
яких боялись. Відчути, ким є насправді
кожен та кожна із нас. Ми стали іншими,
прийде час, коли це помітимо – варто бути
готовими

Євген Бондаренко
керівник ДУ «Всеукраїнський молодіжний
центр», громадський активіст, тренер освітніх
програм, трохи мрійник
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Згідно з опитування, 83,8% молоді не збирається емігрувати з України. Навіть у час
тотальних економічних потрясінь, пандемії
COVID-19, молодь розуміє важливість лишатись на Батьківщині. Такі цифри дають
усвідомлення, що нова генерація відкидає
патерналістський підхід до життя і готова
впроваджувати своє бачення задля кращих
змін в Україні

Владислав Мельничук
член правління Асоціації молодіжних центрів
України, голова ГО «САМ»
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Волонтерство – один з найпростіших способів участі молодої людини у житті своєї
громади. Для участі у переважній кількості
проєктів не потрібно інвестувати значної
кількості часу або грошей – достатньо
бажання допомагати та готовності вчитись. Разом з тим, дослідження показує,
що більшість молодих людей не бачать
можливостей волонтерства навколо них,
долучаючись переважно до допомоги армії,
акцій прибирання або підтримки людей
старшого віку. Сфера волонтерства є набагато цікавішою та більш різноманітною, ніж
акції прибирання. Важливо, аби громадські
організації, молодіжні центри та проєкти,
які працюють з молоддю, пам’ятали про
це та допомагали людям знайти свій шлях
у волонтерстві

Анна Бондаренко
Засновниця Українська Волонтерська
Служба
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Уже зараз ми спостерігаємо зменшення
кількості молодіжних заходів через карантинні обмеження у Кропивницькому. Низка
подій вимагає скупчення людей, що наразі
не рекомендовано. Проте це не означає,
що молодь має зупинитися, а радше - навпаки. Нам варто тимчасово перенести
громадську активність у онлайн-формат, де
освітні заходи навіть зможуть стати більш
доступними для молоді. Карантин – це
час, щоб освоїти знання з впровадження
суспільно-корисних проєктів, аби вже при
першій нагоді «вистрілити» у офлайн-режимі з більшими силами та мотивацією

Дмитро Бабак
голова ГО «Урбан.Кроп»
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35% молоді вважають діяльність поліції
неефективною. Така цифра має змусити
задуматись нашу владу про реформування правоохоронних органів та зміну [не]
тимчасового міністра Авакова. Для молоді
це ж повинно стати мотивацією вчити та
знати свої права, щоб вміти їх захищати у
разі потреби!

Анастасія Бакуліна
засновниця онлайн-медіа «Свідомі»
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Мета дослідження – виявлення особливостей сприйняття пандемії в уявленні
молоді. Дослідження проводилось у 3
етапи:
1. Якісне дослідження: фокус-групові
дискусії
2. Кількісне дослідження: анкетне
планшетне опитування
3. Якісне дослідження: глибинні інтерв’ю з фахівцями_чинями у сфері
молодіжної політики в Україні
1.ЯКІСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ:
ФОКУС-ГРУПОВІ ДИСКУСІЇ
Упродовж 29 червня – 4 липня 2020
року ЛЬВІВ.КОМанда – Соціоінформ,
Інститут міста та МолоДвіж Центр.
Львів – провели дослідження з метою
напрацювання основних гіпотез для
інструментарію {анкети} кількісного соціологічного дослідження.
Метод збору інформації: фокус-групові дискусії, відповідно до гайду, який
досліджував вплив та наслідки від
COVID-19 на такі сфери життя молоді
як:
1. Освіта: інституційна & позаінституційна
2. Зайнятість, фінансові труднощі
3. Медична сфера & стан здоров’я
4. Соціальні зв’язки
5. Безпека: особиста, міжгрупова &
громадна
6. Рівень партисипації: локальна &
національна
7. Охорона довкілля та екопрактики
8. Очікування щодо подальших кроків
з боку влади та громади
Тривалість модерації фокус-групової
дискусії становила від 1 до 2 годин часу.
Модераторка фокус-груп: Наталія Зайцева-Чіпак, CEO Соціоінформ.
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Вибіркова сукупність становить 80 осіб,
віком від 14 до 35 років. Гендерний,
віковий та регіональний принципи застосовувався при формуванні та рекрутингу учасників_ць до фокус-груп.
Регіонально-територіальне охоплення
цільової аудиторії здійснювалось у таких макрорегіонах як Захід, Центр та
Північний-Схід України з урахуванням
усіх населених пунктів (обласний центр,
місто, село).
Метод аналізу інформації: контент- та
дискурс-аналізи.
У тексті використано цитати, які зберігали мовну специфіку учасників_ць
фокус-груп, а також вказані безособово з метою дотримання анонімності та
конфіденційності.
За результатами участі у дослідженні
учасники та учасниці отримали символічні подарунки!
2.КІЛЬКІСНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ:
АНКЕТНЕ ПЛАНШЕТНЕ
ОПИТУВАННЯ
Упродовж 19-29 серпня 2020 року
ЛЬВІВ.КОМанда провела дослідження методом CAPI (анкетне інтерв’ю «face2face» з використанням
комп’ютера, Computer Assisted Personal
Буква закону

Interviewing).
Обсяг вибіркової сукупності: 1 200 осіб,
віком від 14 до 35 років.
Вибіркова сукупність будувалась як
репрезентативна для молоді України,
за принципом ймовірнісного підходу,
а саме: багатощаблева стратифікаційно-пропорційна вибірка з квотним відбором на останньому щаблі.
Перший щабель дослідження: 24 області України, не включаючи населені
пункти на території, які тимчасово не
контролюються владою України: окремі райони Донецької та Луганської
областей, а також Автономна Республіка Крим.
Другий щабель дослідження: населені пункти у межах кожної області у
співвідношенні міського та сільського
населення.
Конструювання вибіркової сукупності
здійснювалось на основі даних Державної служби статистики України.
Перед початком дослідження для
команди інтерв’юерів_ок проведено
інструктаж щодо коректності опитування респондентів_ок, а також видано маршрутні листи для коректності
відбору людей у відповідності до квот.
Участь підлітків, віком 14-17 років, у
дослідженні була погоджена із батьками та здійснювалась після підписання
інформованої згоди з ними.

Відповідно до Ст. 1 Закону України «Про
сприяння соціальному становленню та
розвитку молоді в Україні» молоддю, молодими громадяни вважають громадян
України віком від 14 до 35 років.

Основні квоти у дослідженні: стать,
вік, населений пункт та макрорегіон
проживання.
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Інструментарій дослідження – анкета – містив відкриті, напіввідкриті та

закриті запитання, що аналізувались у
розрізі окремих соціально-демографічних показників. Основні блоки анкети
висвітлюють вплив пандемії COVID-19
на такі сфери життя молоді як:
1. Освіта: інституційна & позаінституційна. Навчальна мобільність
2. Зайнятість, рівень бідності & бізнес-клімат
3. Медична сфера & стан здоров’я
4. Ментальний клімат та соціальні
зв’язки
5. Безпека: особиста & у громаді
6. Рівень партисипації: локальна &
національна
7. Охорона довкілля та екопрактики
8. Інформаційна кампанія

2,89% для показників близьких до 50%;
не перевищує 2,50% для показників
близьких до 25% або 75%; не перевищує 1,26% для показників близьких до
5% або 95%; не перевищує 0,57% для
показників близьких до 1% або 99%.

Похибка репрезентативності вибірки з
довірчою ймовірністю 0,954 {без врахування дизайн-ефекту} не перевищує

Для проведення цього дослідження
було обрано методологію географа,
професора О. Шаблія, який здійснює

115

Районування макрорегіонів в Україні
В Україні наявна низка різних підходів щодо виокремлення регіональних
макрокластерів. Наприклад, вітчизняні
дослідники можуть дезагрегувати територіальне районування в Україні за
культурним, соціокультурним, економічним, історичним, соціальним принципами тощо.
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територіальну кластеризацію за соціально-економічним принципом, виділяючи 6 макрорегіонів: 1) Центральний
район 2) Центрально-Східний 3) Північно-Східний 4) Східний 5) Південний
та 6) Західний регіони. Перша пілотна
апробація цієї схеми районування була
апробована соціологічною командою
2018 року та валідована завдяки порівняльному аналізу із статистичними
даними.
Така методологія дозволяє більш детально аналізувати настрої молоді, їхні
установки та рівень включеності у життя
громади/регіону.
Інтерпретацію даних у розрізі макрорегіонів потрібно здійснювати, враховуючи нижчезазначену інформацію, та
зважати на те, що % показники радше
відображають тренд настроїв, громадської думки молоді в кожному регіоні,
аніж надійність даних:
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Комплексне дослідження “Як живе молодь України у час COVID-19” проведене з
метою визначення основних змін у сфері життєдіяльності молоді, віком від 14 до 35
років, та виявлення особливостей думок та установок молоді у майбутньому. Результати дослідження корисні для фахівців та фахівчинь у сферах освіти, зайнятости,
партисипації, охорони здоров’я, інклюзивності, охорони довкілля, а також державного
управління тощо.
Публікація підготовлена у межах реалізації проєкту ПРООН «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні», що реалізовується за
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії.
© Жодну частину цієї публікації не можна відтворювати, зберігати у пошуковій системі
або передавати у будь-якому вигляді та будь-яким способом, зокрема, електронним,
механічним, фотокопіюванням, записом чи іншим без попередньої письмової згоди.
Думки, висновки чи рекомендації належать авторам чи упорядникам видання та не
обов’язково відображають погляди Міністерства закордонних справ Данії, Програми
розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агентств ООН.

Команда проєкту
Анна Острікова, спеціалістка з грантових молодіжних програм Програми
розвитку ООН
Наталія Зайцева-Чіпак, CEO Соціоінформ, к.соц.н., доц. кафедри соціології
Українського католицького університету
Оксана Косенко, спеціалістка із розвитку громадянського суспільства
проєкту Програми розвитку ООН
Олег Малець, директор мережі молодіжних просторів ТВОРИ!, керівник
МолоДвіж Центр.Львів
Олена Урсу, керівниця групи проєктів ПРООН з демократичного врядування
Тетяна Приходько, соціологиня, керівниця програми аналізу та досліджень
Інституту міста
Тетяна Сидорович, керівниця аналітичного відділу Соціоінформ
Юлія Мартинюк, керівниця PR відділу мережі молодіжних просторів ТВОРИ!
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