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Громадська організація “Український інститут соціальних досліджень імені Олек-

сандра Яременка” спільно з Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

Україні реалізовує глобальний молодіжний проєкт U-Report (“Ю-Репорт”)
1
. 

                                                           
1
 Приєднатися до U-Report можна за допомогою Telegram/Facebook/Viber, написавши “СТАРТ” на 

бот/сторінку UReportUkraine/U-Report Ukraine. Інформацію про проєкт і результати досліджень 

можна знайти за посиланнями: www.facebook.com/ureportukraine та www.ukraine.ureport.in 
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Проєкт U-Report – інтерактивний інструмент для проведення щотижневих акту-

альних опитувань серед підлітків і молоді через Facebook Messenger, Telegram, Viber. 

Результати опитувань використовуються у діяльності урядових установ, громадських 

об’єднань і міжнародних організацій. 

Сьогодні U-Report реалізовується у 89 країнах світу та налічує понад 15 млн учас-

ників. 

В Україні кількість U-репортерів становить більше ніж 100 900 і постійно зростає. 

За 5 років існування проєкту команда U-Report запустила понад 250 опитувань на ак-

туальні теми для молоді та провела більше ніж 400 презентацій і тренінгів по всій 

Україні. 

U-Report – простий спосіб молоді донести свою думку до осіб, які приймають 

рішення. У попередніх публікаціях можна ознайомитися з думкою молоді щодо здо-

ров’язберігаючих технологій в освіті [1], креативного потенціалу молоді [2] та нав-

чання й роботи під час пандемії [3]. У цій публікації знайомимо читачів з новими ре-

зультатами опитувань U-репортерів. 

Опитування “Стажування та працевлаштування молоді”. Опитування прово-

дилося 21–25 травня 2021 р. в партнерстві з ГО “Львівський молодіжний клуб”.  

У ньому взяли участь 3312 U-репортерів віком 18–25 років. Результати опитування 

застосовувалися для аналізу поточної ситуації та використано під час проведення фо-

руму стажування й працевлаштування молоді “Є Контакт!”, зокрема під час панельної 

дискусії з представниками бізнесу та влади. 

Понад половину (50,8%) опитаних віком 18–25 років мали досвід стажування, не 

мали такого досвіду – 49,2% (N = 3271). Чим старшими є респонденти, тим частіше 

вони відповідають, що мали досвід стажування: 18–19 років – 34,4%, 20–21 рік – 49%, 

22–23 роки – 57,4%, 24–25 років – 58,9%. 

Серед респондентів, які ствердно відповіли на це запитання, 37,2% U-репортерів 

потрапили на стажування в результаті проходження практики під час навчання (це 

були компанії, дружні до університету, факультету); цілеспрямовано просилися на 

стажування в омріяній компанії – 27%; потрапили на стажування завдяки батькам, 

друзям, знайомим – 16,6%; через сезонні програми стажувань у компаніях – 8,1%; 

через ярмарки вакансій, можливостей для молоді – 8%; іншими способами – 5,5% 

(рис. 1). 

Серед U-репортерів, які не мали досвіду стажування, переважна більшість молоді 

(70%) зазначила, що мають потребу в цьому, 30% – не мають такої потреби (N = 1588). 

Чим молодшими є респонденти, тим частіше вони зазначають, що мають потребу 

в стажуванні: 18–19 років – 77,8%, 20–21 рік – 74,2%, 22–23 роки – 62,8%, 24–25 років 

– 62%. 

Основними причинами, які зупиняють молодих людей від проходження стажу-

вання, є: незнання, як потрапити на стажування (32,9%), неможливість поєднувати 

стажування з навчанням (20,2%), небажання безоплатно працювати (18,8%), незнання, 

в яких компаніях можна стажуватися (16,5%), те, що в омріяній компанії/сфері немає 

можливості стажуватися (7,2%), думка, що на хороше стажування можна потрапити 

лише через зв’язки (6,5%), інше (5,1%) (рис. 2). 
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Рис. 1. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Як Ви потрапили на стажування?” N = 1606, % 

 

 
Рис. 2. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Що Вас зупиняє від проходження стажування?”, N = 1533, % 
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трапити на стажування (18–19 років – 39,7%, 20–21 рік – 32,4%, 22–23 роки – 29,6%, 

24–25 років – 28,2%), або що не може поєднувати стажування з навчанням (18–19 

років – 32,2%, 20–21 рік – 24,8%, 22–23 роки – 11,3%, 24–25 років – 7,8%). Чим стар-
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безоплатно: 18–19 років – 11,4%, 20–21 рік – 14,8%, 22–23 роки – 23,2%, 24–25 років  

– 29,6%. 

За макрорегіонами, розподіл відповідей молоді про незнання, як потрапити на 

стажування, є таким: Північ – 36,1%, Центр – 35,7%, Схід – 33,7%, Захід – 33,1%, 

Київ – 29,9%, Південь – 24,7%. Відповіді U-репортерів, які назвали причиною неба-

жання безоплатно працювати, розподілилися таким чином: Київ – 27%, Південь  

– 23,5%, Схід – 18,1%, Північ – 17,2%, Захід – 16,4%, Центр – 13%. 

Більша частка U-репортерів (74,4%) мають досвід роботи; не мають – 25,6% 

(N = 3123). Відповідно, чим старшими є респонденти, тим частіше вони про це зазна-

чають: 18–19 років – 47,9%, 20–21 рік – 71,1%, 22–23 роки – 83,8%, 24–25 років  

– 89,8%. 

Респондентам, які мають досвід роботи, найчастіше доводилося працювати на та-

ких умовах: офіційне працевлаштування – 58,6%, неофіційне працевлаштування  

– 36,8%, фріланс – 11,3%, самозайнятість (ФОП) – 10,7%, інше – 0,4% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“На яких умовах Вам доводилося працювати?”, N = 2307, % 
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Серед респондентів, які не мали досвіду стажування, 70% зазначили, що мають потре-

бу в цьому. Головними причинами, які зупиняють молодих людей від проходження 

стажування, є незнання, як потрапити на стажування (32,9%), неможливість поєднува-

ти стажування з навчанням (20,2%), небажання безоплатно працювати (18,8%). Мають 

досвід роботи 74,4% U-репортерів, і найчастіше їм доводилося працювати на таких 

умовах: офіційне працевлаштування – 58,6%, неофіційне працевлаштування – 36,8%, 

фріланс – 11,3%, самозайнятість (ФОП) – 10,7%. 

Опитування “Електронна демократія”. Опитування проводилося 16–24 червня 

2021 р. спільно з Міністерством цифрової трансформації України. У ньому взяли 

участь 4521 U-репортер віком 18–34 роки. За результатами опитування щодо інстру-

ментів електронної участі буде вивчено потребу молоді в їх залученні до формування 

політики органами влади. 

Серед U-репортерів 45,8% користувалися інструментами електронної демократії, 

щоб впливати на ухвалення рішень органами влади; не користувалися – 54,2% 

(N = 4521). 

Чим старшими є респонденти, тим частіше вони зазначають, що користувалися 

такими інструментами: 18–20 років – 39,4%, 21–22 роки – 44,2%, 23–24 роки – 46%, 

25–27 років – 47,2%, 28–34 роки – 53,1%. 

Серед чоловіків частіше, ніж серед жінок, ствердно відповідали на це запитання 

(49,5% vs 44,6%). 

Серед респондентів, які застосовували інструменти електронної демократії, щоб 

впливати на ухвалення рішень органами влади, найчастіше обирали: електронні пети-

ції – 76,4%, голосування за проєкти громадського бюджету – 34,5%, звернення та за-

пити – 14,4%, голосування за членів громадських рад при органах виконавчої влади  

– 5,9%, публічні онлайн-консультації – 3,5%, інше – 0,4% (рис. 4). 

 
Рис. 4. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Якими саме інструментами електронної демократії 

Вам доводилося користуватися?”, N = 2000, % 
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За макрорегіонами, розподіл молоді, яка використовувала електронні петиції, є та-

ким: Схід – 81,7%, м. Київ – 78,5%, Північ – 76,9%, Захід – 74,2%, Південь – 71,6%, 

Центр – 70,7%. Частка респондентів, які голосували за проєкти громадського бюдже-

ту, за макрорегіонами є такою: м. Київ – 39,3%, Захід – 37,2%, Центр – 35,7%, Південь 

– 33,9%, Схід – 29,8%, Північ – 27,3%. 

За оцінюванням U-репортерів, середній рівень задоволеності сервісом, яким вони 

скористалися, становить 3,6, за шкалою від 1 до 5, де 1 – зовсім не задоволений(а), а 5 

– повністю задоволений(а) (N = 1961). 

Переважній більшості респондентів (64%) було б цікаво користуватися інструмен-

тами е-демократії на онлайн-платформі “ВзаємоДія”, яку розробляє Міністерство 

цифрової трансформації України (єдина національна платформа взаємодії органів ви-

конавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства). Нецікаво  

– 7%, важко відповісти – 29% (N = 4102). Серед чоловіків частіше, ніж серед жінок, 

ствердно відповідали на це запитання (70% vs 61,9%). 

За макрорегіонами, частка молодих людей, яким було б цікаво користуватися  

онлайн-платформою “ВзаємоДія”, є такою: Південь – 73,5%, Північ – 67,5%, м. Київ  

– 64,8%, Схід – 63,4%, Захід – 62,4%, Центр – 59,5%. 

Більше ніж половина опитаної молоді (63,5%) згодна з твердженням, що онлайн-

платформа “ВзаємоДія” допоможе зробити процес ухвалення урядових рішень прозо-

рим, зменшуючи можливості для корупції: згодні – 18,4%, скоріше, згодні – 45,1%. 

Скоріше, не згодні з цим твердженням 12,8%, не згодні – 4,6%, важко відповісти  

– 19,2% (рис. 5). 

 
Рис. 5. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Чи згодні Ви з твердженням, що онлайн-платформа “ВзаємоДія” 

допоможе зробити процес ухвалення урядових рішень прозорим, 

зменшуючи можливості для корупції?”, N = 3956, % 
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обирали такі інструменти: електронні петиції – 76,4%, голосування за проєкти гро-

мадського бюджету – 34,5%. За оцінюванням U-репортерів, середній рівень задоволе-

ності сервісом, яким вони скористалися – 3,6, за шкалою від 1 до 5, де 1 – зовсім не 

задоволений(а), а 5 – повністю задоволений(а). Серед респондентів 64% було б цікаво 

користуватися інструментами е-демократії на онлайн-платформі “ВзаємоДія”, яку 

розробляє Міністерство цифрової трансформації України; 63,5% опитаної молоді 

згодна з твердженням, що ця онлайн-платформа допоможе зробити процес ухвалення 

урядових рішень прозорим, зменшуючи можливості для корупції. 

Опитування “Соціальні мережі та медіаграмотність”. Опитування проводило-

ся 24–30 червня 2021 р. спільно з Міністерством культури та інформаційної політики 

України. У ньому взяли участь 5869 U-репортериів віком 14–34 роки. Результати 

опитування будуть використані для впровадження Всеукраїнського проєкту з медіа 

грамотності, адаптації меседжів проєкту для молодої аудиторії та розробки інформа-

ційних кампаній для неї. 

На запитання: “Скільки часу на добу Ви проводите в соціальних мережах?” отри-

мали такі відповіді респондентів: взагалі не заходять у соцмережі – 2,1%; до двох го-

дин – 31,2%; від двох до п’яти годин – 44,4%; від п’яти до восьми годин – 15,9%; по-

над вісім годин – 6,2%; важко відповісти – 0,2% (рис. 6). 

 
Рис. 6. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Скільки часу на добу Ви проводите в соціальних мережах?”, N = 5869, % 

 

За віковим розподілом, чим молодшими є U-репортери, тим частіше вони зазна-

чають, що проводять у соціальних мережах від п’яти до восьми годин: 14–17 років  

– 24,9%, 18–19 років – 24%, 20–24 роки – 16,2%, 25–34 роки – 10%. Чим старшими є 

респонденти, тим частіше вони вказують, що витрачають на соцмережі до двох годин 
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на день: 14–17 років – 20,4%, 18–19 років – 21,9%, 20–24 роки – 29,7%, 25–34 роки  

– 39,4%. 

Серед чоловіків більше, ніж серед жінок, відповіли, що проводять у соціальних 

мережах до двох годин на день (40,5% vs 28,5%), або взагалі не заходять у соцмережі 

(4,4% vs 1,5%). Серед жінок частіше, ніж серед чоловіків, зазначають, що витрачають 

на соціальні мережі від двох до п’яти годин на день (45,9% vs 39,3%), від п’яти до 

восьми годин (17,4% vs 11,1%) чи понад вісім годин (6,7% vs 4,3%). 

Серед респондентів, які користуються соцмережами, найбільше часу молодь про-

водить в Instagram – 54,7%, Telegram – 25,4%, Facebook – 15,6% та в TikTok – 10,8%, 

інше – 5,2% (рис. 7). 

 
Рис. 7. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Де Ви проводите найбільше часу?”, N = 5637, % 

 

Серед 14–17-річних, частка респондентів за соцмережами є такою: Instagram  

– 47,3%, TikTok – 26,8%, Telegram – 26,5%, Facebook – 2,9%. Серед 18–19-річних роз-

поділ є таким: Instagram – 50,6%, Telegram – 33,3%, TikTok – 17,5%, Facebook – 3,3%. 

Серед 20–24-річних відповідно: Instagram – 60,3%, Telegram – 28,5%, Facebook – 9,7%, 

TikTok – 8,8%. Серед 25–34-річних: Instagram – 51,73%, Facebook – 30,8%, Telegram  

– 18,7%, TikTok – 5,7%. 

Серед жінок частіше, ніж серед чоловіків, відповіли, що вони проводять найбіль-

ше часу в Instagram (59,5% vs 37,4%) та TikTok (12,1% vs 6,2%). А серед чоловіків 

частіше, ніж серед жінок, зазначили Telegram (37,6% vs 22%) та Facebook (21,9% vs 

13,8%). 

Щодо тем, які найбільше привертають увагу молоді у соціальних мережах/медіа, 

відповіді розподілилися таким чином: розважальний контент – 34,4%, апдейти від 

друзів – 32,4%, новини про країну та світ – 25,5%, навчальні відео та тексти – 21,1%, 

мотиваційний контент – 16,6%, шопінг – 5,8%, інше – 2,5%, важко відповісти – 0,2% 

(рис. 8). 
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Рис. 8. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Які теми найбільше привертають Вашу увагу в медіа/соціальних мережах?”, 

N = 5546, % 

 

Серед чоловіків значно частіше, ніж серед жінок, зазначили, що їхню увагу при-

вертають новини про країну та світ (38,4% vs 21,9%). Серед жінок частіше, ніж серед 

чоловіків, вказали, що частіше звертають увагу на розважальний контент (35,3%  

vs 31,4%), апдейти від друзів (34,1% vs 26,2%) та мотиваційний контент (18,7%  

vs 9,1%). 

На запитання про те, чиї сторінки/контент найбільше мотивують і надихають,  

U-репортери обирали такі варіанти: улюблені блогери – 38,4%, друзі, батьки, родичі  

– 24,5%, успішні бізнесмени – 14,3%, волонтери – 11,9%, селебриті – 11,1%, політики 

– 4%, відомі ведучі – 3,9%, інші – 5,6%, важко відповісти – 2,7% (рис. 9). 

За віком, розподіл респондентів, яких найбільше мотивують улюблені блогери,  

є таким: 14–17 років – 41,1%, 18–19 років – 44,1%, 20–24 роки – 40,8%, 25–34 роки  

– 32,6%. Чим старшими є респонденти, тим частіше вони зазначають, що їх мотивують 

та надихають друзі, батьки, родичі: 14–17 років – 16,7%, 18–19 років – 20,7%, 20–24 

роки – 24,6%, 25–34 роки – 28,3%. 

Понад половину U-репортерів (60,4%) відповіли, що протягом останніх трьох  

місяців вони цікавилися темою маніпуляцій у ЗМІ чи неправдивого висвітлення  

новин/фейків. Не цікавилися цим – 39,6% (N = 5397). Серед чоловіків значно частіше, 

ніж серед жінок, ствердно відповіли на це запитання (68,5% vs 58,1%). 

Переважна більшість опитаної молоді (73,6%) зазначила, що хотіла б дивитися/ 

слухати програми чи блоги, які роз’яснюють вплив інформаційних маніпуляцій і дез-

інформації на прийняття рішень; не цікавляться цією темою 26,4% (N = 5334). 
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Рис. 9. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Чиї сторінки/контент Вас найбільше мотивують і надихають?”, N = 5435, % 

 

Отже, 31,2% U-репотерів зазначили, що проводять до двох годин на день у соціаль-

них мережах, від двох до п’яти годин – 44,4%, від п’яти до восьми годин – 15,9%. Се-

ред респондентів, які користуються соцмережами, найбільше часу проводять в  

Instagram – 54,7%, Telegram – 25,4%, Facebook – 15,6% та TikTok – 10,8%. Теми, які 

найбільше привертають увагу молоді у соціальних мережах/медіа є такими: розважаль-

ний контент – 34,4%, апдейти від друзів – 32,4%, новини про країну та світ – 25,5%, 

навчальні відео та тексти – 21,1%, мотиваційний контент – 16,6%, шопінг – 5,8%. Се-

ред U-репортерів 38,4% найбільше мотивують і надихають улюблені блогери; друзі, 

батьки, родичі – 24,5%; успішні бізнесмени – 14,3%. Протягом останніх трьох місяців 

60,4% респондентів цікавилися темою маніпуляцій у ЗМІ чи неправдивого висвітлен-

ня новин/фейків. Хотіли б дивитися/слухати програми чи блоги, які роз’яснюють 

вплив інформаційних маніпуляцій та дезінформації на прийняття рішень, 73,6% опи-

таної молоді. 

Більше інформації про проєкт U-Report і результати інших досліджень можна 

знайти за посиланнями: www.facebook.com/ureportukraine та www.ukraine.ureport.in. 

Якщо Ви маєте пропозиції щодо опитувань чи пріоритетних тем, які стосуються 

діяльності Вашої організації та з приводу яких U-Report може провести діалог з вели-

кою кількістю молодих людей України, будь ласка, звертайтеся за телефонами 

+38(063) 456-36-20 (Євгенія Нестеренко), +38(093) 156-10-13 (Світозар Ніцполь), або 

через email: ureport.ukraine@gmail.com. 
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