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Плакат "Європейські цінності", ВГ «Основа»

ЯКІ З НАВЕДЕНИХ ЦІННОСТЕЙ Є НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИМИ 
ДЛЯ ВАС ОСОБИСТО?

Джерелом відповідей респондентів, відображених у діаграмах, є:
європейців - стандартне дослідження Євробарометра 88, яке було проведено з 5 по 19 листопада 2017 року;

українців – дослідження, проведене Інститутом Горшеніна з 26 травня по 6 червня 2017 року; 
ліцеїстів - власне дослідження, проведене грудні 2019 року


Діаграма1

		Особиста свобода		Особиста свобода		Особиста свобода

		Самореалізація		Самореалізація		Самореалізація

		Солідарність, підтримка ближнього		Солідарність, підтримка ближнього		Солідарність, підтримка ближнього

		Цінність людського життя		Цінність людського життя		Цінність людського життя

		Мир		Мир		Мир

		Права людини		Права людини		Права людини

		Рівність		Рівність		Рівність

		Толерантність		Толерантність		Толерантність

		Демократія		Демократія		Демократія



Ліцеїстів
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Лист1

		Столбец1		Ліцеїстів		Європейців		Українців

		Особиста свобода		55.6		24		28.2

		Самореалізація		55.6		8		20.8

		Солідарність, підтримка ближнього		41.3		15		16.1

		Цінність людського життя		41.3		36		42.7

		Мир		39.7		45		56.6

		Права людини		38.1		42		33.3

		Рівність		31.7		20		13.1

		Толерантність		23.8		16		9

		Демократія		15.9		28		14.5







Розподіл відповідей респондентів на запитання 
«ЧОМУ ВИ ПЛАНУЄТЕ ОБРАТИ ПЕВНУ 

ПРОФЕСІЮ?»
Дослідження 
молоді було 

проведено ТОВ 
«Перша рейтингова 

система» на 
замовлення 
Міністерства 

молоді та спорту 
України у 2018 році 
серед населення 

України віком 14-34 
років 


Діаграма1

		Вона відповідає моїм інтересам, захопленням, здібностям

		Вона гарантує заробіток, гідну матеріальну винагороду

		Вона є престижною

		За порадою батьків, родичів, інших людей

		За результатами профорієнтаційного тесту, який є у вільному доступі

		Обирав (-ла)/планую обирати спеціальність, на яку можна вступити на бюджет

		Інше



Молодь України

49.4

26.8

15.9

22

3.6

5.6

0.3



Лист1

		Столбец1		Молодь України

		Вона відповідає моїм інтересам, захопленням, здібностям		49.4

		Вона гарантує заробіток, гідну матеріальну винагороду		26.8

		Вона є престижною		15.9

		За порадою батьків, родичів, інших людей		22

		За результатами профорієнтаційного тесту, який є у вільному доступі		3.6

		Обирав (-ла)/планую обирати спеціальність, на яку можна вступити на бюджет		5.6

		Інше		0.3






Діаграма1

		Вона відповідає моїм інтересам, захопленням, здібностям

		Вона гарантує заробіток, гідну матеріальну винагороду

		Вона є престижною

		За порадою батьків, родичів, інших людей

		За результатами профорієнтаційного тесту, який є у вільному доступі

		Обирав (-ла)/планую обирати спеціальність, на яку можна вступити на бюджет

		Інше



Ліцеїсти

Ліцеїсти

55.5

26.9

3.4

3.4

0.8

3.4

3.4



Лист1

		Столбец1		Ліцеїсти

		Вона відповідає моїм інтересам, захопленням, здібностям		55.5

		Вона гарантує заробіток, гідну матеріальну винагороду		26.9

		Вона є престижною		3.4

		За порадою батьків, родичів, інших людей		3.4

		За результатами профорієнтаційного тесту, який є у вільному доступі		0.8

		Обирав (-ла)/планую обирати спеціальність, на яку можна вступити на бюджет		3.4

		Інше		3.4







Розподіл відповідей респондентів на запитання
«ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЯКОЮ МІРОЮ ВИ МОЖЕТЕ ВПЛИНУТИ НА 

ТЕ, ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ У ВАШОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ?»

Дослідження молоді було проведено ТОВ «Перша рейтингова система» на замовлення 
Міністерства молоді та спорту України у 2018 році серед населення України віком 14-34 років 


Діаграма1

		Повною мірою

		Певною мірою

		Незначною мірою

		Ніяким чином

		Важко відповісти



Молодь України

Молодь України

3.6

19.4

38.5

34.4

4.1



Лист1

		Столбец1		Молодь України

		Повною мірою		3.6

		Певною мірою		19.4

		Незначною мірою		38.5

		Ніяким чином		34.4

		Важко відповісти		4.1






Діаграма1

		Повною мірою

		Певною мірою

		Незначною мірою

		Ніяким чином

		Важко відповісти



Ліцеїсти

5.8

45

30

6.7

9.2



Лист1

		Столбец1		Ліцеїсти

		Повною мірою		5.8

		Певною мірою		45

		Незначною мірою		30

		Ніяким чином		6.7

		Важко відповісти		9.2











«ЯКОЮ МІРОЮ ВИ ЦІКАВИТЕСЯ 
ПОЛІТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ, ЩО 

ВІДБУВАЮТЬСЯ В УКРАЇНІ?»

Дослідження молоді було проведено ТОВ «Перша 
рейтингова система» на замовлення Міністерства молоді 
та спорту України у 2018 році серед населення України 

віком 14-34 років 


Діаграма1

		Постійно стежу за політичним життям в Україні		Постійно стежу за політичним життям в Україні

		Стежу за головними подіями в політичному житті		Стежу за головними подіями в політичному житті

		Інтерес до політичного життя проявляю дуже рідко		Інтерес до політичного життя проявляю дуже рідко

		Взагалі не цікавлюся політикою		Взагалі не цікавлюся політикою



Ліцеїсти

14-19 років

8.4

6.5

48.7

16.9

32.8

28.2

7.6

43



Лист1

		Столбец1		Ліцеїсти		14-19 років

		Постійно стежу за політичним життям в Україні		8.4		6.5

		Стежу за головними подіями в політичному житті		48.7		16.9

		Інтерес до політичного життя проявляю дуже рідко		32.8		28.2

		Взагалі не цікавлюся політикою		7.6		43







Частка тих, хто «повністю довіряють» або «скоріше 
довіряють, ніж ні», наведеним нижче громадським 

та політичним організаціям, інститутам

* Дослідження молоді було проведено 
ТОВ «Перша рейтингова система» на 
замовлення Міністерства молоді та 
спорту України у 2018 році серед 

населення України віком 14-34 років 


Діаграма1

		Президенту України		Президенту України

		Кабінету Міністрів		Кабінету Міністрів

		Верховній Раді		Верховній Раді

		Місцевим органам влади		Місцевим органам влади

		Судовим органам		Судовим органам

		Волонтерським організаціям		Волонтерським організаціям

		Засобам масової інформації		Засобам масової інформації

		Соціальним мережам		Соціальним мережам



Молодь

Ліцеїсти

12.7

59.2

12.4

29.2

9.6

29.1

28.3

31.7

16.2

43.3

54.3

75

32.7

27.5

47

33.3



Лист1

				Молодь		Ліцеїсти

		Президенту України		12.7		59.2

		Кабінету Міністрів		12.4		29.2

		Верховній Раді		9.6		29.1

		Місцевим органам влади		28.3		31.7

		Судовим органам		16.2		43.3

		Волонтерським організаціям		54.3		75

		Засобам масової інформації		32.7		27.5

		Соціальним мережам		47		33.3







Розподіл відповідей респондентів на запитання: 
«ЯКИЙ НАПРЯМОК ІНТЕГРАЦІЇ СЛІД ОБРАТИ УКРАЇНІ?»


Діаграма1

		Лютий 2008		Лютий 2008		Лютий 2008

		Травень 2013		Травень 2013		Травень 2013

		Жовтень 2013		Жовтень 2013		Жовтень 2013

		Червень 2014		Червень 2014		Червень 2014

		Жовтень 2014		Жовтень 2014		Жовтень 2014

		Лютий 2015		Лютий 2015		Лютий 2015

		Лютий 2016		Лютий 2016		Лютий 2016

		Червень 2017		Червень 2017		Червень 2017



ЄС

МС

Ні ЄС, ні МС

28.4

54.2

10.2

41.6

34.4

8.7

47.2

32.4

9.1

59.7

18.8

11.8

63.6

13.8

13.8

62.2

12.7

13.5

55.2

12.8

12.7

51.6

10.2

12.8



Лист1

		Столбец1		ЄС		МС		Ні ЄС, ні МС

		Лютий 2008		28.4		54.2		10.2

		Травень 2013		41.6		34.4		8.7

		Жовтень 2013		47.2		32.4		9.1

		Червень 2014		59.7		18.8		11.8

		Жовтень 2014		63.6		13.8		13.8

		Лютий 2015		62.2		12.7		13.5

		Лютий 2016		55.2		12.8		12.7

		Червень 2017		51.6		10.2		12.8
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