
 

152 

ДУМКА МОЛОДІ: РЕЗУЛЬТАТИ U-REPORT 

 

© Людоговська К.В., Бурак Д.І., 2021 

ISSN 1681-116X. Ukr. socìum, 2021, № 3 (78): 152–160 

https://doi.org/10.15407/socium2021.03.152 

 
Creative Commons Attribution 4.0 International 

УДК 303.62-0.53(477) 

 
Людоговська К.В., координатор проєкту U-Report, ГО “Український інститут соціальних  

досліджень імені Олександра Яременка”, вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна, email: 

karina.lyudogovska@knu.ua, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7250-7650, 

Бурак Д.І., асистент проєкту U-Report, ГО “Український інститут соціальних  

досліджень імені Олександра Яременка”, вул. Панаса Мирного, 26, Київ, 01011, Україна, email: 

karubamid26@gmail.com, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4555-1167 

 

ДАЙДЖЕСТ ОПИТУВАНЬ U-REPORT: IІІ КВАРТАЛ 2021 Р. 

(ЕКОЛОГІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКОВИХ ПАКЕТІВ,  

ВОЛОНТЕРСТВО, КОНФЛІКТИ В СОЦМЕРЕЖАХ) 

 
Показано результати опитувань інноваційного молодіжного проєкту U-Report за липень  

– серпень 2021 р.: ставлення молоді до проблем екології та використання пластикових паке-

тів, волонтерство, конфлікти і булінг у соціальних мережах. 

 

Ключові слова: інноваційні методи опитування, U-Report, думка молоді, екологія, використан-

ня пластикових пакетів, волонтерство, конфлікти, соціальні мережі. 

 

Liudohovska K.V., U-Report project coordinator, NGO “Ukrainian Institute for Social Research after 

Olexander Yaremenko”, 26, Panasa Myrnoho Str., Kyiv, 01011, Ukraine, email:  

karina.lyudogovska@knu.ua, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7250-7650, 

Burak D.I., U-Report project assistant, NGO “Ukrainian Institute for Social Research after  

Olexander Yaremenko”, 26, Panasa Myrnoho Str., Kyiv, 01011, Ukraine, email:  

karubamid26@gmail.com, ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-4555-1167 

 

DIGEST OF U-REPORT SURVEYS: 3RD QUARTER OF 2021 

(ECOLOGY AND USE OF PLASTIC BAGS, VOLUNTEERING,  

CONFLICTS IN SOCIAL MEDIA) 
 

The paper presents the results of surveys of the innovative youth project U-Report for July – August 

2021: the attitude of young people to environmental issues and the use of plastic bags, volunteering, 

conflicts and bullying in social media. 

 

Keywords: innovative survey methods, U-Report, youth opinion, ecology, plastic bags use,  

volunteering, conflicts, social media. 

 

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 102 300 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 рі-

шення. У попередніх публікаціях можна ознайомитися з думкою молоді щодо стажу-

вання та працевлаштування [1], здоров’язберігаючих технологій в освіті [2], креатив-

ного потенціалу молоді [3] та навчання й роботи під час пандемії [4]. У цій публікації 

знайомимо читачів з новими результатами опитувань U-репортерів. 

Опитування “Екологія та використання пластикових пакетів”. Опитування 

проводилося 8–16 липня 2021 р. в партнерстві з Міністерством захисту довкілля та 

природних ресурсів України. У ньому взяли участь 3936 U-репортерів віком 14–34 

роки. Результати опитування застосовувалися в інформаційних кампаніях Міністерст-

ва, а також в адвокації законопроєктів про управління відходами, обмеження обігу 

пластикових пакетів на території України. 

За результатами опитування, більшість опитаних (90,8%) позитивно ставляться до 

ідеї обмеження використання пластикових пакетів в Україні (N = 3936). Найбільше цю 

ідею підтримують U-репортери віком 14–17 років – 92,4%. Жінки частіше, ніж чолові-

ки, відповідають, що ставляться позитивно або, скоріше, позитивно (92,3% і 86,1% 

відповідно). 

Екоторбинкою, багаторазовими мішечками у цілому користуються 91,1% респон-

дентів (N = 3936). За частотою розподіл є таким: завжди – 21,4%; часто – 42,4%; інко-

ли – 20,9%; рідко – 6,5% (рис. 1). Чим старшими є опитані, тим частіше вони зазнача-

ють, що користуються екоторбинками. 

 
Рис. 1. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Чи користуєтеся Ви екоторбинкою, багаторазовими мішечками?”, N = 3936, % 
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Більшість молодих людей (91,1%) відмовилися від використання пластикових па-

кетів (відповіді “так” і “скоріше, так”). За макрорегіонами, найбільшим відсоток рес-

пондентів, які відповіли ствердно, є на Заході – 93,1%. Розподіл за іншими регіонами є 

таким: м. Київ – 92,1%, Південь – 91,3%, Центр – 89,6%, Схід – 89,6%.  

Отже, 91,1% опитаних стверджують, що повністю або частково використовують у 

своєму побуті багаторазові мішечки, а 90,8% позитивно ставляться до ідеї обмеження 

використання пластикових пакетів, що може свідчити про високу екологічну свідо-

мість респондентів. 

Опитування “Волонтерство”. Опитування проводилося 16–20 липня 2021 р. спільно 

з Українською волонтерською службою. У ньому взяли участь 3653 U-репортери ві-

ком 14–34 роки. За результатами опитування скориговано комунікаційну стратегію 

Української волонтерскої служби щодо просування менш відомих сфер волонтерства. 

Дані були корисними для Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) і Міністерства молоді та 

спорту України для напрацювання концепції подальшого розвитку проєкту “Волон-

терська платформа” й аналізу проєкту “Мій телефонний друг”. 

Для дослідження рівня волонтерської активності респондентам було запропоно-

вано обрати твердження, з якими вони найбільше згодні (N = 3653). Найчастотнішим є 

варіант: “іноді займаюся волонтерством” – 41,6%. Загальний розподіл (за спаданням) є 

таким: “не волонтерю, але хочу (планую)” – 27,2%; “не волонтерю і не хочу (не пла-

ную)” – 19,1%; “я активний/а волонтер/ка” – 11,8% (рис. 2). 

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

“Оберіть твердження, з яким Ви найбільше згодні?”, N = 3653, % 
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денти шукають можливості в соціальній мережі “Telegram” (27,1%), групи чи оголо-

шення у соціальній мережі “Facebook” (20,4%), сайти організацій (16,6%), молодіжні 
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платформи з можливостями (14,7%), сторінки в соціальній мережі “Instagram” (14,6%) 

(рис. 3). 
 

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

“Де Ви найчастіше шукаєте волонтерські можливості  

(можна обрати декілька)?”, N = 1847, % 

 

Вікові відмінності прослідковуються для категорії респондентів віком 18–19 ро-

ків, вони обирають соціальну мережу “Telegram” (41,5%) частіше за інші джерела. Для 
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та “обмежена інформація про можливості”: 14–17 років – 28,2%; 18–19 років – 17,0%; 

20–24 роки – 16,4%; 25–34 роки – 17,1%. 

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

“Якими видами волонтерства Ви найчастіше займаєтеся?", N = 1783, % 
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Рис. 5. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Що заважає почати волонтерити?", N = 964, % 
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Рис. 6. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: “Чи стикалися Ви  

з конфліктними ситуаціями у соціальних мережах?”, N = 1297, % 
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На думку більшості опитаних (88,8%), найчастіше конфліктні ситуації відбува-

ються у коментарях під публікаціями (N = 1264). Щодо проявів, то респонденти зазна-

чали, що найчастіше стикалися з агресією в коментарях, спрямованою на інших  

– 56,0%; різкістю у відповідях, сарказмом, жорстким тролінгом, нецензурними вис-

ловлюваннями – 38,3%; булінгом у групових чатах класу, групи – 11,6%; агресією в 

коментарях, спрямованою на себе – 10,0%, грубощі в спілкуванні через особисті пові-

домлення – 8,5%; поширення особистої інформації, фото, відео без дозволу – 7,0%  

(рис. 7). 

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

“З яким проявом конфліктної поведінки Вам найчастіше доводилося  

зустрічатися в соціальних мережах?”, N = 1221, % 

 

За статевим розподілом, стикалися з агресією у коментарях, спрямованою на себе, 

11,3% чоловіків і 9,6% жінок; агресією в коментарях, спрямованою на інших – 49,8% і 

57,5% відповідно; грубощами в спілкуванні через особисті повідомлення – 8,2% і 

8,6%; булінгом у групових чатах – 9,3% і 12,2%; різкістю у відповідях, сарказмом, 

жорстким тролінгом, нецензурними висловлюваннями – 36,2% і 39,0%; поширенням 

особистої інформації, фото, відео без дозволу – 4,7% і 7,6%. 

Ініціювати конфлікти у соціальних мережах доводилося 18,1% опитаних 
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ліджено причини: зачеплено мої принципи та цінності – 36,5%; суперечка стосувалася 

цікавої (важливої) для мене теми – 35,6%; інша сторона була не обізнана в темі, про 

яку повідомляла (поширювала фейки) – 31,5%; просто заради розваги – 10,0%; осо-

биста неприязнь до іншої сторони – 5,9%; інше – 2,7% (рис. 8). За статтю розподіл є 

таким: зачеплення особистих принципів і цінностей – 41,0% чоловіків і 34,5% жінок; 
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суперечка стосувалася цікавої/важливої для мене теми – 33,3% vs 36,0% відповідно; 

інша сторона була не обізнана в темі, про яку повідомляла – 29,5% vs 33,1% відповід-

но; просто заради розваги – 19,2% vs 5,0% відповідно; особиста неприязнь до іншої 

сторони – 5,1% vs 6,5% відповідно. 

 
Рис. 8. Розподіл відповідей U-репортерів на запитання: 

“Яка була причина того, що Ви ініціювали конфлікт?”, N = 219, % 

 

Отже, понад 25% молоді віком 12–19 років були учасниками конфліктів у со-

ціальних мережах. На думку респондентів, найбільше конфліктних ситуацій помічено 

у коментарях під постами (88,8%). Найчастіше U-репортери стикалися з проявом агре-

сії, спрямованої на інших користувачів – 56,0%. Ставали ініціаторами конфліктів 

18,1% респондентів. Найпоширенішою причиною було зачеплення власних цінностей 

і принципів (36,5%). 

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 ді-

яльності Вашої організації та з приводу яких U-Report може провести діалог з великою 

кількістю молодих людей України, будь ласка, звертайтеся за телефонами 

+38(066) 381-07-28 (Карина Людоговська), +38(093) 156-10-13 (Світозар Ніцполь), або 

через email: ureport.ukraine@gmail.com. 
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