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МО ЛОДЬ УК РА Ї НИ ТА РО СІЇ:
СПРОБА ПО РІВ НЯЛЬ НО ГО АНА ЛІ ЗУ

Abstract. On the basis of data of the European sociological research the comparative
analysis of various social orientations of the youth of Ukraine and Russia is
performed. Statistically significant differences in the trust levels to political
and legal institutions, the satisfactions by the life, and the value orienta-
tions of the youth are revealed.

Спе ці аль ні со ці о ло гіч ні дос лід жен ня, які фік су ють особ ли вос ті та го лов ні тен -
ден ції змін у різ но ма ніт них орі єн та ці ях су час ної мо ло ді, ак тив но про во дять ся як
ук ра їн ськи ми, так і ро сій ськи ми со ці о ло га ми. Зок ре ма Інс ти тут со ці о ло гії РАН не -
що дав но пред ста вив ана лі тич ну до по відь "Мо лодь но вої Ро сії", в якій міс тить ся по -
рів няль ний ана ліз ре зуль та тів дос лід жень мо ло діж них проб лем, про ве де них на ана -
ло гіч них струк ту рах ви бір ки із зас то су ван ням по діб но го ме то дич но го інс тру мен та -
рію у 1997 та 2007 рр. [1]. В Ук ра ї ні та кож не бра кує со ці о ло гіч них дос лід жень та на -
у ко вих пуб лі ка цій, прис вя че них проб ле мам мо ло ді [2]. Вод но час по рів няль ні
дос лід жен ня мо ло ді Ук ра ї ни та Ро сії до сі май же від сут ні. При най мні нам ві до мо ли -
ше од не спе ці аль не по рів няль не со ці о ло гіч не дос лід жен ня мо ло ді в Азер бай джа ні,
Ро сії та Ук ра ї ні, про ве де не у 2002 р. [3]. Вод но час знач ний ін те рес ста нов лять са ме
від мін нос ті, які мож на по ба чи ти се ред мо ло ді пос тра дян ських кра їн. Ро сія та Ук ра -
ї на в цьо му сен сі особ ли во по ка зо ві, ос кіль ки мо лодь цих кра їн фор му єть ся в схо -
жо му со ці о куль тур но му се ре до ви щі, але в до сить від мін них со ці аль но� е ко но міч них
та со ці аль но� по лі тич них умо вах. Ма те рі а ли для про ве ден ня по рів няль но го ана лі зу
з'яви ли ся зав дя ки спіль ній учас ті Ук ра ї ни та Ро сії в тре тій хви лі "Єв ро пей сько го
со ці аль но го дос лід жен ня" (Eu ro pe an So ci al Sur vey – ESS)1, яке про во дить ся за єди -
ною ме то ди кою у більш як 20 єв ро пей ських кра ї нах. Ан ке та опи ту ван ня міс тить
низ ку бло ків, з яких для ана лі зу на ми бу ло ви ок рем ле но пи тан ня, спря мо ва ні на
оцін ку по лі тич них інс ти ту тів, пра во вої сис те ми, за галь но го рів ня жит тя та жит тє -
вих орі єн та цій мо ло ді2.
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1 Опитування було здійснено восени 2006 р., в Україні було опитано 2002 респонденти, в Росії 2437
респондентів.
2 До аналізу залучено відповіді респондентів у віці від 15 до 35 років ( в Україні – 503 особи, в Росії – 714
осіб). Представниками цієї вікової групи соціальна самореалізація здійснюється вже в умовах
незалежності порівнюваних країн.



На сам пе ред, да ні зас від чи ли, що, поп ри знач ну від мін ність роз гор тан ня по лі -
тич них про це сів в Ук ра ї ні та Ро сії, ця сфе ра жит тя не є пред ме том пиль но го ін те ре -
су мо ло ді в кож ній з кра їн (рис. 1). Ак тив ний ін те рес ви яв ля ють до по лі ти ки мен ше
3% мо ло дих ук ра їн ців та ро сі ян. Вод но час ма є мо де що су пе реч ли ву си ту а цію: в Ро -
сії біль ше мо ло ді, яка за га лом ці ка вить ся по лі ти кою (33% про ти 27,8% в Ук ра ї ні),
про те в Ук ра ї ні знач но мен ше тих, хто не ці ка вить ся нею зов сім (18,3% про ти 28,7%
у Ро сії). Оче вид но, це на сам пе ред пов'яза но з бур хли віс тю по лі тич но го жит тя в Ук -
ра ї ні, дис тан ці ю ва ти ся від яко го до сить склад но.

Рис.1. Рі вень за ці кав ле нос ті по лі ти кою се ред ук ра їн ської та ро сій ської мо ло ді, % 

До то го ж ви я ви ло ся, що ро сій ська мо лодь сприй має по лі тич не жит тя як більш
зро зу мі ле. Хо ча і в Ук ра ї ні, і в Ро сії час тка тих, хто час то не ро зу міє то го, що від бу ва -
єть ся в по лі ти ці, біль ша по рів ня но з ти ми, хто рід ко вва жає її над то склад ною, се ред
ук ра їн ської мо ло ді до гру пи тих, хто час то не ро зу міє по лі тич них по дій, пот ра пи ло у
2,2 ра зу біль ше мо ло ді, ніж до гру пи тих, хто рід ко від чу ває по діб ні труд но щі (се ред
ро сі ян ана ло гіч не спів від но шен ня ста но вить ли ше 1,25 до 1). Від по від но біль ша в Ук -
ра ї ні і час тка тих, хто заз на чає, що їм склад но склас ти влас ну дум ку про по лі тич ні пи -
тан ня. Се ред ук ра їн ської мо ло ді та ких 49,7%, а се ред ро сій ської – 38,9%, на то мість
час тка тих, ко му це зро би ти лег ко, прак тич но од на ко ва (16,5% про ти 16,2%).

Рис. 2. Роз по діл від по ві дей ук ра їн ської та ро сій ської мо ло ді на за пи тан ня
"Як час то по лі ти ка зда єть ся нас тіль ки склад ною, що Ви зов сім не ро зу мі є те,

що ж від бу ва єть ся нас прав ді?", %
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Ви я ви лось та кож, що в обох кра ї нах мо лодь не ли ше не над то ро зу мі єть ся на по -
лі тич них про це сах, а й по міт но не  до ві ряє по лі тич ним інс ти ту там. Про те рі вень не -
до ві ри ук ра їн ської мо ло ді до пар ла мен ту і по лі тич них пар тій сво єї кра ї ни ста тис -
тич но зна чи мо біль ший, ніж се ред мо ло ді ро сій ської. Так, оці ню ю чи рі вень до ві ри
за шка лою від 0 – "зов сім не до ві ряю", до 10 – "пов ні сю до ві ряю", мо ло ді ук ра їн ці
про де монс тру ва ли до ві ру до пар ла мен ту на рів ні 2,34 ба ла, а ро сі я ни на рів ні 3,51
ба ла. По лі тич ним пар ті ям ук ра їн ська мо лодь до ві ряє приб лиз но так са мо, як і пар -
ла мен ту (2,22 ба ла). Рі вень до ві ри ро сій ської мо ло ді до по лі тич них пар тій мен ший,
ніж до влас но го пар ла мен ту (2,96 ба ла), про те все од но зна чи мо ви щий по рів ня но з
до ві рою мо ло ді ук ра їн ської. При цьо му слід від мі ти ти, що ук ра їн ська мо лодь схиль -
на до пов ної не до ві ри знач но силь ні ше по рів ня но з ро сій ською. Так, зов сім не до ві -
ря ють по лі ти кам (0 ба лів за 10�баль ною шка лою) 34,1% ук ра їн ців і 18,9% ро сі ян,
пов ніс тю не до ві ря ють влас но му пар ла мен ту від по від но 32,1% та 14,9%.

Став лен ня мо ло ді в Ук ра ї ні та Ро сії до між на род них по лі тич них ор га ні за цій за -
га лом то ле ран тні ше, ніж до по лі тич них інс ти ту тів все ре ди ні кра ї ни, хо ча, зно ву та -
ки, до ві ра ро сій ської мо ло ді тро хи ви ща по рів ня но з мо лод дю ук ра їн ською. Ос тан -
ня за га лом ви я ви ла біль шу до ві ру до Єв ро пей сько го пар та мен ту, ніж до ООН (4,11
про ти 3,7 ба ла), а от се ред мо ло ді ро сій ської нав па ки, рі вень до ві ри до ООН тро хи
ви щий, ніж до Єв ро пей сько го пар ла мен ту (4,44 про ти 4,11).

Рис. 3. Рі вень до ві ри мо ло ді Ук ра ї ни та Ро сії до між на род них по лі тич них
ор га ні за цій, %

От же, ба чи мо, що біль шість мо ло ді і в Ук ра ї ні, і в Ро сії по лі ти ка ма ло ці ка вить,
її по га но ро зу мі ють, а по лі тич ним інс ти ту там не над то до ві ря ють. Вод но час ук ра їн -
ська мо лодь за лу че на до по лі тич но го жит тя влас ної кра ї ни знач но силь ні ше, ніж ро -
сій ська. Ду же по ка зо вою є в цьо му сен сі ре аль на участь мо ло ді в по лі тич них про це -
сах. Хо ча і ук ра їн ська, і ро сій ська мо лодь нез нач ною мі рою за лу че на до ді яль нос ті
по лі тич них струк тур, ос кіль ки ли ше 3,7% ро сі ян і 2,7% ук ра їн ців заз на чи ли, що во -
ни без по се ред ньо пра цю ва ли в по лі тич ній пар тії або ру сі, участь мо ло ді у ви бор чо -
му про це сі різ нить ся ра ди каль но. Бра ли участь в ос тан ніх ви бо рах до пар ла мен ту
кра ї ни 43,5% мо ло дих ро сі ян і 81,6% мо ло дих ук ра їн ців. От же мо лодь в Ук ра ї ні до -
сить ак тив но праг не впли ва ти на стан справ у кра ї ні при най мні че рез участь у ви бо -
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рах. Вод но час рі вень за до во ле нос ті мо ло дих ук ра їн ців роз вит ком де мок ра тії в кра ї -
ні ста тис тич но зна чи мо ниж чий, ніж се ред мо ло дих ро сі ян (3,31 ба ла про ти 4,16 ба -
ла за 10�баль ною шка лою). При цьо му і в Ук ра ї ні, і в Ро сії мо ло ді лю ди прак тич но
не бе руть учас ті у фор му ван ні гро ма дян сько го сус пільс тва, при най мні без по се ред -
ньо в гро мад ських ор га ні за ці ях та об'єд нан нях пра цює ли ше 4% мо ло дих ро сі ян та
1,5% мо ло дих ук ра їн ців, в той час як, за да ни ми то го ж опи ту ван ня, в та ких кра ї нах,
як Авс трія, Да нія, Бель гія, Фін лян дія, Шве ція, в ро бо ті різ них ор га ні за цій та об'єд -
нань бе ре участь близь ко 25% мо ло ді.

За галь ний рі вень за до во ле нос ті мо ло дих ук ра їн ців роз вит ком де мок ра тії в кра -
ї ні ста тис тич но зна чи мо ниж чий, ніж у мо ло дих ро сі ян (3,31 ба ла про ти 4,16 ба ла за
10�баль ною шка лою). Та ка кри тич на по зи ція ук ра їн ської мо ло ді що до роз вит ку де -
мок ра тії до сить тіс но пов'яза на із за галь ною оцін кою ста ну справ у кра ї ні. Як що
звер ну ти ся до за до во ле нос ті мо ло ді ни ніш нім ста ном еко но мі ки в кра ї ні, то ро сій -
ська мо лодь за 10�баль ною шка лою оці ни ла її на 4,18 ба ла, а в ук ра їн ської мо ло ді та -
ка за до во ле ність май же уд ві чі ниж ча – 2,32 ба ла. Ще біль ша різ ни ця спос те рі га єть -
ся в за до во ле нос ті ді я ми уря ду (2,11 ба ла в ук ра їн ців про ти 4,64 ба ла в ро сі ян). На
тлі знач но ви щої не за до во ле нос ті ук ра їн ської мо ло ді ста ном еко но міч но го роз вит -
ку кра ї ни та ро бо тою уря ду, зро зу мі ло, що очі ку ван ня від де мок ра тії як спо со бу ви -
рі шен ня проб лем кра ї ни че рез змі ну вла ди знач ні, а от справ джу ють ся во ни ма ло.
Вод но час ро сій ська мо лодь, яка зна хо дить ся в більш спри ят ли вій еко но міч ній си -
ту а ції, за га лом на ба га то біль ше до ві ряє влас но му уря ду, мен шою мі рою праг не змін,
а от же за га лом за до во ле на ста ном де мок ра тії як інс тру мен та, який фор маль но на яв -
ний, а прак тич но не над то пот ріб ний. Про слуш ність та ко го при пу щен ня свід чить і
став лен ня мо ло дих рес пон ден тів до пер спек ти ви за бо ро ни по лі тич них пар тій, які
вис ту па ють про ти де мок ра тії. Ро сій ська мо лодь про де монс тру ва ла ви раз ну тен ден -
цію вис ту пу про ти та кої за бо ро ни. Пов ніс тю або час тко во не по го ди ли ся з її не об -
хід ніс тю май же по ло ви на ро сі ян – 44,7%, се ред ук ра їн ців та ких ви я ви ло ся більш
ніж уд ві чі мен ше – 21,9%.

Знач ні від мін нос ті спос те рі га є мо і в став лен ні мо ло ді по рів ню ва них кра їн до
пра во вих інс ти ту тів. Рі вень до ві ри мо ло дих ук ра їн ців до су до во� пра во вої сис те ми
ста но вить 2,79 ба ла, в мо ло дих ро сі ян він ста тис тич но зна чи мо ви щий – 4,09 ба ла.
Зно ву� та ки, при вер тає ува гу ви со кий рі вень аб со лют ної не до ві ри. Ну льо вим ба лом
оці ни ли свою до ві ру до су до во� пра во вої сис те ми 24,6% ук ра їн ців. Се ред ро сі ян та -
ких уд ві чі мен ше – 12,2%. Зна чу ще від різ ня єть ся і до ві ра ук ра їн ської та ро сій ської
мо ло ді до мі лі ції. В Ук ра ї ні ця до ві ра най ниж ча в Єв ро пі – 2,68 ба ла, Ро сія за цим
по каз ни ком (3,55) іде од ра зу за Ук ра ї ною, але рі вень до ві ри тут ста тис тич но зна чи -
мо ви щий. Пов ніс тю не до ві ря ють пра во о хо рон ним ор га нам 27,3% мо ло дих ук ра їн -
ців та 19% мо ло дих ро сі ян. 

Да ні дос лід жен ня по ка зу ють, що та ка різ ни ця не є пря мим нас лід ком гір шої ро -
бо ти ук ра їн ської пра во о хо рон ної сис те ми по рів ня но з ро сій ською. Рі вень по тен цій -
но го від чут тя не без пе ки в жит тє во му се ре до ви щі в мо ло дих ук ра їн ців та ро сі ян до -
сить по діб ний, при чо му за га лом у ро сі ян він на віть тро хи ви щий. Не без печ но по чу -
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ва ють ся, ко ли йдуть у су тін ках у ра йо ні сво го про жи ван ня, 45% ук ра їн ців та 41,9%
ро сі ян, бо ять ся ста ти жер тва ми пог ра бу ван ня 14,3% ук ра їн ців та 19,9% ро сі ян, жер -
тва ми на па ду 10,2% ук ра їн ців та 16,7% ро сі ян. Фак тич на кіль кість ре аль но по тер пі -
лих, за да ни ми дос лід жен ня, се ред ук ра їн ців та кож мен ша, ніж се ред ро сі ян. Так,
заз на чи ли, що во ни са мі або чле ни їх ніх сі мей ста ва ли жер тва ми пог ра бу ван ня або
фі зич но го на сильс тва за ос тан ні п'ять ро ків, 15,1% мо ло дих ук ра їн ців. Се ред ро сі ян
та ких ви я ви ло ся май же уд ві чі біль ше – 28%. Вод но час, як ми ба чи ли, до ві ра мо ло -
дих ро сі ян до пра во о хо рон них ор га нів за га лом ви ща, ніж в ук ра їн ців. Мож на при -
пус ти ти, що не до ві ра ос тан ніх ско рі ше пре зен тує за галь ну не за до во ле ність ук ра їн -
ської мо ло ді ста ном справ у дер жа ві, ніж ре ак цію на ре аль ні заг ро зи, з яки ми не мо -
же впо ра ти ся пра во о хо рон на сис те ма.

Особ ли во силь но від різ ня ють ся очі ку ван ня мо ло дих ук ра їн ців та ро сі ян сто сов -
но мож ли вої заг ро зи те ро рис тич них ак тів. Для біль шос ті ук ра їн ської мо ло ді це ско -
рі ше гі по те тич на мож ли вість, для біль шос ті мо ло ді ро сій ської – ціл ком ре аль на
(табл. 1).

Таб ли ця 1
Очі ку ван ня мо ло ді що до мож ли вос ті ско єн ня те ро рис тич но го ак ту в кра ї ні

у най ближ чий рік, %

Вод но час ви мо ги що до пра во о хо ро них ор га нів, які ма ють убез пе чи ти на се лен ня
від заг ро зи те рак ту, в ук ра їн ської мо ло ді на віть ви щі, ніж у ро сій ської. Так, згод ні з
тим, що як що лю ди ну пі доз рю ють у під го тов ці те рак ту, то мі лі ція по вин на ма ти пра -
во три ма ти цю лю ди ну у в'яз ни ці, по ки не з'ясу єть ся її неп ри чет ність, 73,7% ук ра їн -
ців і 64,8% ро сі ян. На віть мож ли вість ка ту ван ня ув'яз не них в тюр мах за умо ви, як -
що та ким чи ном мож на от ри ма ти ін фор ма цію, не об хід ну для по пе ред жен ня те рак -
ту, ук ра їн ські мо ло ді лю ди під три му ють біль шою мі рою, ніж ро сі я ни. Се ред ук ра їн -
ців по год жу ють ся з тим, що це мож ли во, 28,7%, по між ро сі ян – 23,2%.

За га лом і для мо ло дих ук ра їн ців, і мо ло дих ро сі ян ха рак тер на тен ден ція сприй -
ма ти без по се ред нє со ці аль не ото чен ня з не до ві рою, при чо му у від по ві дях на та кі за -
пи тан ня між ни ми не фік су єть ся ста тис тич но зна чи мої різ ни ці. Так, во ни ско рі ше
схи ля ють ся до дум ки, що вар то бу ти обе реж ним, ніж до то го, що біль шос ті лю дей
мож на до ві ря ти (се ред ній бал за 10�баль ною шка лою в ук ра їн ців 3,92, в ро сі ян 4,09),
вва жа ють, що біль шість лю дей ско рі ше на ма га ти муть ся ви ко рис та ти або ошу ка ти
їх, як що бу дуть ма ти на го ду, ніж бу дуть ста ра ти ся по во ди ти се бе чес но та по ряд но
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Ду же ймо вір но 5,8 23,3

До сить ймо вір но 25,5 51,3

Не ду же ймо вір но 46,6 22,4

Зов сім ней мо вір но 22,1 2,9



(від по від но 4,59 та 4,83). На реш ті і мо ло ді ук ра їн ці, і мо ло ді ро сі я ни тя жі ють до
дум ки, що лю ди пе ре важ но дба ють про влас ний ін те рес, а не на ма га ють ся до по ма -
га ти ін шим (3,3 та 3,76 ба ла). 

У цьо му до сить ін ди ві ду а ліс тич но му сві ті, який і ук ра їн ська, і ро сій ська мо лодь
сприй має як та кий, де го ді че ка ти до по мо ги від без по се ред ньо го со ці аль но го ото -
чен ня, до сить ве ли кі спо ді ван ня пок ла да ють ся на ре гу ля тив ну роль дер жа ви, яка
має га ран ту ва ти під трим ку пев но го со ці аль но го ба лан су. За га лом в ук ра їн ської мо -
ло ді та кі спо ді ван ня знач но ви раз ні ші, ніж у ро сій ської. По год жу ють ся з тим, що
уряд по ви нен вжи ти за хо дів для змен шен ня різ ни ці в рів нях до хо дів лю дей, 80,7%
мо ло дих ук ра їн ців та 68,6% мо ло дих ро сі ян. Оче вид но, це знач ною мі рою пов'яза но
із їх ре аль ни ми до хо да ми (табл. 2). За да ни ми дос лід жен ня, час тка тих, хто від чу ває
пев ні склад но щі або на віть сер йоз ні ма те рі аль ні труд но щі, і се ред ук ра їн ської, і се -
ред ро сій ської мо ло ді пе ре ви щує по ло ви ну опи та них. Про те по між ук ра їн ців тих,
хто має проб лем ний або не за до віль ний ма те рі аль ний стан, знач но біль ше, ніж по -
між ро сі ян (68,7% про ти 51,2%).

Таб ли ця 2
Оцін ка на се лен ням Ро сії та Ук ра ї ни ста ну сі мей но го до хо ду, %

При цьо му по ка зо во, що за га лом оцін ка мо лод дю рів ня до хо ду сім'ї як в Ук ра ї -
ні, так і в Ро сії ви ща, ніж та ка ж оцін ка, здій сне на людь ми стар шо го ві ку, а от же ма -
те рі аль ний стан мо ло ді при най мні сприй ма єть ся нею як де що кра щий. Про те і мо -
ло ді ро сі я ни, і мо ло ді ук ра їн ці ско рі ше не за до во ле ні влас ним ма те рі аль ним ста но -
ви щем, який во ни оці ни ли за 10�баль ною шка лою від по від но на 4,7 та 4,8 ба ла. Зно -
ву-та ки, під крес ли мо, що цей по каз ник у лю дей стар ше 35 ро ків і в Ук ра ї ні і в Ро сії
приб лиз но на бал мен ший і ста но вить від по від но 3,81 та 3,91 ба ла.

Не за до во ле ність рів нем до хо ду, що тяг не за со бою не мож ли вість адек ват но го
за без пе чен ня ба зо вих пот реб лю ди ни, без по се ред ньо від би ва єть ся на за галь но му
рів ні за до во ле нос ті мо ло ді сьо год ніш нім жит тям. В ук ра їн ської мо ло ді він най ниж -
чий се ред усіх єв ро пей ських кра їн і ста но вить ли ше 5,35 ба ла за 10�баль ною шка -
лою. В ро сі ян цей по каз ник ста тис тич но зна чи мо ви щий і ста но вить 5,95 ба ла. Вод -
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До 35 ро ків Стар ше
35 ро ків До 35 ро ків Стар ше

35 ро ків

Жи ву ком фор тно на цей до хід 1,6 1,0 6,3 3,0

Мож на жи ти на цей до хід 30,6 18,6 42,4 27,5

При та ко му до хо ді від чу ваю пев ні
склад но щі 47,7 47,1 36,5 43,0

При та ко му до хо ді від чу ваю сер йоз ні
ма те рі аль ні труд но щі 20,1 33,3 14,7 26,6



но час слід заз на чи ти, що за галь ний рі вень за до во ле нос ті жит тям се ред мо ло ді по -
міт но ви щий, ніж се ред пред став ни ків ін ших ві ко вих груп. Так, се ред ук ра їн ців
стар ше 35 ро ків він ста но вить ли ше 4,04 ба ла, а се ред ро сі ян та ко го ж ві ку 4,92 ба ла. 

От же, за га лом рі вень за до во ле нос ті жит тям се ред ук ра їн ської мо ло ді зна чи мо
ниж чий, ніж се ред ро сій ської. Про те мож на до сить упев не но при пус ти ти, що це на -
сам пе ред пов'яза но із гір шою оцін кою ук ра їн ською мо лод дю за галь ної си ту а ції в
сус пільс тві. По рів нян ня оцін ки влас но го жит тя не в сус піль но му, а в осо бис тіс но му
кон тек сті, пе ре кон ли во до во дить, що між мо ло ди ми ро сі я на ми і ук ра їн ця ми не має
сут тє вої різ ни ці, а по де я ких по зи ці ях ук ра їн ці де монс тру ють біль шу за до во ле ність
по рів ня но з ро сі я на ми. При най мні кіль кість тих, хто зго ден із тим, що в ці ло му їх -
нє жит тя май же та ке, яким во ни хо ті ли б йо го ба чи ти, ста но вить се ред ук ра їн ської
мо ло ді 40,7%, а се ред ро сій ської 36,7%, а тих, хто заз на чив, що зав жди ди вить ся на
своє май бут нє із оп ти міз мом, се ред ук ра їн ської мо ло ді 82,8%, а се ред мо ло ді ро сій -
ської 79,4%. 

Ук ра їн ська мо лодь де монс трує ви щу за до во ле ність сво єю ро бо тою. За де ся ти -
баль ною шка лою ук ра їн ці оці ни ли її на 6,4 ба ла, а ро сі я ни на 6,0 ба лів. І ук ра їн ці, і
ро сі я ни вва жа ють свою ро бо ту до сить ці ка вою. Їх ня оцін ка за п'яти баль ною шка -
лою (від "1 – ро бо та ні ко ли не ці ка ва" до "5 – ро бо та весь час ці ка ва") ста но вить від -
по від но 3,98 та 3,95 ба ла. Вод но час, оці ню ю чи за та кою ж шка лою на пов не ність ро -
бо ти стре са ми, ро сій ська мо лодь про де монс тру ва ла ви щий рі вень нап ру же нос ті. В
ук ра їн ців се ред ній бал стре со ген нос ті ро бо ти ста но вив 2,58 ба ла, а в ро сі ян – 3,15
ба ла. Вод но час ук ра їн ці мен шою мі рою за до во ле ні ма те рі аль ною оцін кою ре зуль та -
тів сво єї пра ці. При най мні не згод ні з тим, що їх ня зар пла та від по ві дає зат ра че ним
зу сил лям та ус пі хам, до сяг ну тим у ро бо ті, 52,8% ук ра їн ців та 44,1% ро сі ян. Про те
ук ра їн ці біль ше за до во ле ні спів від но шен ням між тим ча сом, що вит ра ча ють на ро -
бо ту, та тим ча сом, який прис вя чу ють ін шим сто ро нам сво го жит тя (від по від ні оцін -
ки ста нов лять 5,56 ба ла про ти 5,09 ба ла за 10�баль ною шка лою). 

При цьо му, за галь на оцін ка за до во ле нос ті тим, як на сьо год ні скла ло ся їх нє жит -
тя, у мо ло ді по рів ню ва них кра їн ста тис тич но не від різ ня єть ся і ста но вить за 10� баль -
ною шка лою від по від но 6,28 ба ла в мо ло дих ук ра їн ців та 6,12 ба ла у мо ло дих ро сі ян. 

Слід заз на чи ти, що, поп ри ви раз ну впев не ність у влас ній спро мож нос ті бу ду ва -
ти своє май бут нє, уяв лен ня про те, яким во но має бу ти, в ук ра їн ської і ро сій ської
мо ло ді не од на ко ве. Це пов'яза но із по міт ною різ ни цею в сис те мі цін ніс них прі о ри -
те тів мо ло дих ук ра їн ців та ро сі ян. Ви я ви ло ся, що па літ ра цін нос тних орі єн та цій ро -
сій ської та ук ра їн ської мо ло ді по міт но від різ ня єть ся у ба га тьох ас пек тах. На сам пе -
ред, по ка зо во, що ро сі я ни біль шою мі рою праг нуть до сяг нен ня ус пі ху. Вва жа ють,
що для них важ ли во бу ти ус піш ни ми, та спо ді ва ють ся, що лю ди виз на ють їх до сяг -
нен ня, 63,7% ро сі ян і ли ше 46,8% ук ра їн ців. У ро сі ян ви раз ні ше праг нен ня бу ти ша -
нов ною лю ди ною, ба жан ня ке ру ва ти людь ми. Та ку орі єн та цію де монс тру ють від по -
від но 54% ро сі ян і 38,9% ук ра їн ців. Для ро сій ської мо ло ді ви ще і цін ність ба гатс тва
як та ко го. Вва жа ють для се бе важ ли вим бу ти ба га тим, ма ти ба га то гро шей та до ро -
гі ре чі 40,6% ро сі ян та 29,1% ук ра їн ців. 

СОЦІОЛОГІЯ

34



Ро сі я ни та кож біль ше ці ну ють са мос тій ність та не за леж ність. Вва жа ють для се бе
важ ли вим са мос тій но прий ма ти рі шен ня про те, що ро би ти, від чу ва ти се бе віль ним та
не за леж ним 69,8% мо ло дих ро сі ян. Вод но час се ред ук ра їн ської мо ло ді це виз на ють
важ ли вим для се бе 57,9%. Для ро сі ян та кож більш важ ли во бу ти твор чою лю ди ною.
Цьо го праг не 53% ро сій ських мо ло дих лю дей та ли ше 41,3% ук ра їн ської мо ло ді. Важ -
ли вість де монс тру ва ти свої здіб нос ті, праг нен ня то го, щоб лю ди за хоп лю ва ли ся тим,
що во ни роб лять, при та ман не, 56% мо ло дих ро сі ян і ли ше 34,4% мо ло дих ук ра їн ців. 

Для ук ра їн ської мо ло ді до сить важ ли вою ви я ви ла ся цін ність нор ма тив нос ті як
та кої. Для неї важ ли ві ши ми є тра ди ції, дот ри ман ня ре лі гій них або сі мей них зви ча -
їв. Та ку по зи цію під три му ють 59,5% ук ра їн ців та ли ше 38,5% ро сі ян. До то го ж ук -
ра їн ська мо лодь біль шою мі рою на лаш то ва на зав жди по во ди ти се бе пра виль но,
уни ка ти вчин ків, що мо жуть вик ли ка ти осуд. Цю по зи цію вва жа ють близь кою
48,5% ук ра їн ців і 40,4% ро сі ян, крім то го 39,6% мо ло дих ук ра їн ців вва жа ють, що для
них ха рак тер но зав жди дот ри му ва ти ся пра вил, на віть як що ніх то за ни ми не спос -
те рі гає, се ред ро сій ської мо ло ді та ких ли ше 25,8%. Ви я ви ло ся та кож, що для ук ра -
їн ської мо ло ді більш зна чу щи ми є цін нос ті вза є мо до помоги та під трим ки. Вва жа -
ють, що для них важ ли во до по ма га ти ото чу ю чим лю дям, дба ти про їх бла го по луч чя,
52,2% мо ло дих ук ра їн ців та 41,2% мо ло дих ро сі ян. 

Слід заз на чи ти, що, поп ри всі від мін нос ті між мо лод дю Ро сії та Ук ра ї ни, жит тя
для неї скла да єть ся за га лом не так уже й по га но. При най мні, від по ві да ю чи на за пи -
тан ня про те, нас кіль ки щас ли ви ми во ни се бе від чу ва ють, і мо ло ді ук ра їн ці, і мо ло -
ді ро сі я ни оці ни ли своє від чут тя щас тя аб со лют но од на ко во, на 6,57 ба ла за 10�баль -
ною шка лою. Вод но час згод ні з тим, що в ці ло му їх нє жит тя май же та ке, яким во ни
хо ті ли б йо го ба чи ти, мен ше по ло ви ни мо ло ді обох кра їн. Се ред ук ра їн ців так ва жа -
ють ли ше 40,7%, се ред ро сі ян – 36,7%. Про те мо лодь в обох кра ї нах де монс трує до -
сить ви со ку впев не ність у влас них си лах: 64,9% мо ло дих ук ра їн ців та 69,1% мо ло -
дих ро сі ян ві рять, що мо жуть са мі ви рі шу ва ти, як їм жи ти, вод но час не по го ди ли ся
з цим твер джен ням ли ше 6,1% мо ло дих ро сі ян та 10,3% мо ло дих ук ра їн ців. От же,
за га лом і ук ра їн ська, і ро сій ська мо лодь за га лом на лаш то ва на бу ду ва ти своє май -
бут нє влас ни ми зу сил ля ми.
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