
Конференція «Національна ідея: основа стратегії та розвитку 

українського суспільства». 

Секція «Національна українська ідея очима молоді» 

Результати соціологічного дослідження на тему: «Національна 

українська ідея очима молоді» 

Питання національної ідентичності є нині особливо актуальним для 

України, яка опинилася перед викликом міжрегіонального розмежування. 

Одним з найбільш складних і суперечливих явищ ХХ ст. була активізація 

етнонаціональних процесів, яка відбувалась на тлі процесів світової 

економічної інтеграції та широкої взаємодії культур. У зв'язку з цим у 

сучасному українському суспільстві вже тривалий час одне з центральних місць 

посідає проблема становлення і розвитку етнічної та національної 

самосвідомості українського народу. Ця проблема є надзвичайно актуальною і 

належить до тих, наукове осмислення яких диктується нагальними потребами 

поступу Української держави. У зв’язку з цим цікавою предстає проблема 

національної самосвідомості української молоді. 

Метою дослідження є необхідність визначення наскільки сучасна молодь 

сприймає національну ідею та чи ідентифікує себе як частку українського 

народу. 

Задачі дослідження: 

1. визначити, представниками якої національності вважають себе 

учасники дослідження, коли користуються українською мовою, чи відчувають 

відповідальність за майбутнє країни; 

2. з’ясувати, чи покинуть країну випускники після отримання вищої 

освіти та чим пояснюється цей вибір; 

3. вияснити, чи вболіває молодь за долю країни і в чому це проявляється; 

4. з’ясувати, що, на думку молоді, об’єднує, а що роз’єднує український 

народ; 

5. виявити, що відчуває молодь при вивченні історії українського народу, 

що розуміють під поняттями «патріотизм» та «національна самосвідомість». 



В опитуванні брали участь 395 студентів 12 факультетів НТУ «ХПІ» (БФ, 

ТМ, ФТ,  ІТ, КІИ, ІТ, СГТ,  ТОР, ЕІМ, ІФ, ЕМС, АП), ІІ, ІІІ, та ІV курсів, що 

навчаються за 5 напрямками: економічному,  технічному, хімічному, ІТ, та 

гуманітарному. З них 79% навчаються за бюджетною формою, 21% - за 

контрактом. Серед опитаних  62% чоловіків та 38% жінок. 

На питання «Чи покинете Ви Харків, якщо у вас з’явиться можливість 

виїхати в інше місто?»  більшість респондентів дали  позитивну відповідь – 

68% сказали, що покинуть. З них 68% хочуть виїхати за кордон, 24% просто 

хочуть поїхати в інше місто. 

Більшість опитаних студентів вважають себе українцями – 77%, 10% - 

росіянами, 7% відносять себе до слов’ян  

Таблиця 1. Представником якої національності Ви себе вважаєте? 

 Частота % 

Українець(ка) 30 77 

Росіянин(ка) 39 10 

Білорус (ка) 4 1 

Єврей (ка) 4 1 

Слов'янин (ка) 29 7 

інше 16 4 

 

Більшість опитаних користають українською мовою, коли до них 

звертаються – 58%; ще 47% - під час навчання; а 15% - не користуються, бо не 

вважають за доцільне. 

 

 Рисунок1. Коли Ви користуєтесь українською мовою?  
 

7

47

16

58

15

5
0

10

20

30

40

50

60

70

%



Основною причиною не залишати рідне місто для більшості респондентів 

є те, що «Тому що це - мій рідний край, де живуть мої рідні, друзі, де моє 

коріння і моє майбутнє, моя робота» - так відповіли  58% тих, хто вирішив 

залишатися у Харкові, а ще 35% просто не уявляють себе в іншому місті. 

Якщо після закінчення ВНЗ у студента з’явиться можливість 

працевлаштуватися за кордоном 47% поїдуть, оскільки треба їхати звідси 

шукати кращі умови життя і праці; ще 23% , щоб підзаробити гроші, але 

повернутися, а 16% поїдуть,але не надовго, бо довго жити далеко від дому не 

зможуть. (рис2) 

 

 

Рисунок 2. Якщо після закінчення ВНЗ у Вас з’явиться можливість 

працевлаштуватися за кордоном, і навіть влаштувати там своє життя, що ви 

оберете і чому?  

 

Вивчаючи історію українського народу 38% опитаних відчувають 

гострий біль тому, що українські землі постійно були «маріонеткою» в руках 

інших держав, які й творили українську історію. 
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  Рисунок 3. Що відчувають, вивчаючи історію українського народу 
  
 

Ще 23% переймаються почуттям гордості за свій край, свою Батьківщину, 

гостро переживають за її  долю, за поневіряння українського народу, а 29% 

респондентів живуть сьогоденням і майбутнім, не задумуючись над тим, що було. 

Ще 10% опитаних студентів взагалі не переймаєтесь історією українського 

народу (рис. 3) 

Треба зазначити, що лише для третини респондентів важлива політична 

ситуація в Україні. Майже 44% тих студентів, що брали участь в опитуванні 

цікавляться політичною ситуацією в країні поверхнево, а 18% вважають себе 

аполітичною людиною, це їх взагалі не турбує.(рис 4) 
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Рисунок 4. Чи цікавить Вас політична ситуація в Україні і наскільки? 

 

Відповідаючи на питання «Чи відчуваєте Ви себе відповідальним за 

майбутнє України і чому?» 51% респондентів в цілому відповіли, що відчувають: 

але 33% розуміють «що один в полі не воїн», а 19% вважають, що  майбутнє  

безпосередньо залежить також і від кожного з них. Тим не менш, ще 36% 

загалом не відчувають відповідальності за майбутнє, бо не вважають це за 

доцільне (12%) та «Навіть якщо я буду бажати щось зробити, в мене одного 

нічого не вийде» - 23%. Ще 13% респондентів  важко відповісти на це 

питання.(рис5) 
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 Рисунок 5. Чи відчуваєте Ви себе відповідальним за майбутнє України і чому?  
 

Заради благополуччя України більшість опитаних студентів готові чесно 

та плідно працювати на благо країни – 51%; ще 24% - робити наукові відкриття; 

19% - приймати активну участь у громадському житті, відвідувати збори, 

мітинги тощо; а 18% - займатись волонтерством. (рис6) 

 

 Рисунок 6. На які вчинки здатні заради благополуччя України?  
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Крім того, власну відповідь дали ще 12 студентів, з них 2 сказали, що 

хочуть вчинити революцію, і вже збираю армію, а 3 питають «А на що здатна 

Україна заради мене?», один збирається захищати ДНР. Ще 6 студентам важко 

відповісти на це питання. 

Відповідаючи на питання «Що означає для Вас «бути патріотом?» 35% 

опитаних сказали «Любити свою Батьківщину, 20% - «Бути відданим своєму 

рідному краю», 15% - «Працювати на благо країни» і 11% - «Бажання захищати  

та відстоювати інтереси своєї Батьківщини». Ще 13% не можуть визначитися з 

відповіддю на це питання. (рис.7) 

 

 

 Рисунок 7. Що означає для Вас «бути патріотом»?  

 

Серед власних варіантів відповідей на це питання (16 людей):  

- зробити свою Батьківщину краще – 7; 

- щось змінювати в країні починаючи з себе – 5; 

- бути чесним – 4. 

Дуже цікаві відповіді отримані на питання «Що, на Вашу думку, 

об’єднує, а що роз’єднує український народ»?: так,90% тих, хто брав участь в 

опитуванні вважають об’єднуючою культурну спадщину України;  на думку 
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77% респондентів об’єднує Україну одна державна мова та історичне минуле, 

66% опитаних студентів вважають, що український народ об’єднує релігія. 

Роз’єднує Україну, на думку 86% респондентів,  збройний конфлікт на 

Донбасі, 75% опитаних покладають вину за роз’єднання українського народу на 

економічну кризу, 62% - винуватять міжнародну політику, і ще 60% тих, хто 

брав участь в опитуванні,  бачать причину роз’єднаності України у перспективі 

європейського майбутнього.(рис.8) 

 

 

 Рисунок 8. Що, на Вашу думку, об’єднує, а що роз’єднує український 
народ?  
 

 

Говорячи по те, який сенс вкладають студенти в поняття національної 

свідомості, можна зробити такий висновок; 35% опитаних студентів кажуть, що 

це сукупність поглядів, норм поведінки, традицій та  цінностей, в яких 

виявляються особливості нації та етносу. Ще 28% розуміють під цим поняттям 

усвідомлення етносом, народом чи нацією своєї етнічної спільності як єдиного 

організму. !9% респондентів уявляють себе як  представника певної нації, а 
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12% кажуть, що національна свідомість - це соціально-психологічне явище, 

характерне для особистості чи груп людей. (табл.2) 

Таблиця 2. Оберіть з нижче наведених понять те, яке на Вашу думку 

розкриває зміст національної свідомості.  

 Частота % 

Усвідомлення етносом, народом чи нацією своєї 

етнічної спільності як єдиного організму. 

111 28 

Соціально-психологічне явище, характерне для 

особистості чи груп людей. 

46 12 

Складна система духовних явищ та їх утворень. 25 6 

Уявлення про себе як про  представника певної нації. 74 19 

Сукупність поглядів, норм поведінки, традицій та  

цінностей, в яких виявляються особливості нації та 

етносу. 

139 35 

 

Характеризуючи поняття патріотизму більша частина опитаних студентів 

розуміють, що це - любов до  своєї Батьківщини та відданість своєму народові, 

готовність заради них на жертви і подвиги – так усвідомлюють 38% респондентів. 

Ще 20% вважають що патріотизм – це любов до своєї Батьківщини шляхом 

усвідомлення національної виключності свого народу. А для 15% опитаних 

студентів патріотизм це - сукупність морально-етичної та емоційної 

прив’язаності до Батьківщини, або громадянська позиція особистості  (табл. 3) 

Таблиця 3. Оберіть з нижче наведених понять те, яке на Вашу думку 

розкриває сутність патріотизму.  

 Частота % 

Сукупність морально-етичної та емоційної прив’язаності 

до Батьківщини. 

60 15 

Громадянська позиція особистості. 61 15 

Любов до  своєї Батьківщини та відданість своєму народові, 

готовність заради них на жертви і подвиги. 

149 38 

Частина суспільної свідомості, що проявляється в 48 12 



колективних настроях та почуттях. 

Любов до своєї Батьківщини шляхом усвідомлення 

національної виключності свого народу. 

77 20 

 

Після аналізу відповідей на питання, ким відчувають себе респонденти, 

отримані наступні результати: 78% опитаних студентів відчувають 

громадянами України, 69%- мешканцями свого міста, 61% - представниками 

свого регіону, 60% - представниками своєї національності, 47 – громадянами 

світу. (рис. 9) 

 

Рисунок 9. Ким Ви себе відчуваєте? 
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Говорячи про патріотизм, відчуття національної самосвідомості та 

відданості своїй країні треба зазначити, що ці складові викликають у 

респондентів де які невідповідності до вищесказаного. Повністю пишаються 

тим, що вони українці 40% респондентів, і не в повній мірі – ще 35%. 

Сприймають Україну, як свою Батьківщину 66% опитаних студентів, і ще 22% - 

частково. Прагнуть працювати на благо країни 25% опитаних, і ще 35% - 

частково згодні з цим твердженням. Своє майбутнє пов’язують з Україною 

лише 16% респондентів, і можливо це зроблять ще 25%. А от готові захищати  

цілісність  і суверенітет України, навіть ціною свого життя лише 8% опитаних, 

можливо на цей крок підуть ще 9%, хоча 66% респондентів стверджують, що їм 

приємно, що вони громадяни України. Мріють швидше залишити Україну 12% 

опитаних студентів, і частково згодні з цим твердженням ще 15% тих, хто брав 

участь в опитуванні. (рис. 10, таблиця 4) 

 Таблиця 4. З яким із наведених тверджень Ви згодні і якою мірою?  

 

 згоден% Частково 
згоден% 

Важко 
відповіс
ти% 

Частков
о не 
згоден% 

Не 
згоден% 

Я пишаюсь тим, що я 
українець. 

40 35 13 6 6 

Я сприймаю Україну як 
свою Батьківщину. 

66 22 6 2 3 

Я прагну працювати на 
благо України. 

25 35 23 11 6 

Я пов’язую з Україною 
своє майбутнє. 

16 25 32 13 13 

Я готовий захищати  
цілісність  і суверенітет 
України, навіть ціною 
свого життя. 

8 9 27 15 40 

Мені неприємно, що я 
громадянин України. 

4 6 11 13 66 

Україна для мене чужа 
країна. 

2 3 8 10 78 

Не вважаю за потрібне 
щось робити для цієї 
країни. 

4 6 19 18 53 

Мрію швидше виїхати з 
цієї країни. 

12 15 20 20 34 

Цілісність і суверенітет 
України для мене не 
важливі 

4 8 14 17 58 



 

Рисунок 10. З яким із наведених тверджень Ви згодні і якою мірою 
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Я пишаюсь тим, що я українець.

Я сприймаю Україну як свою 

Батьківщину.

Я прагну працювати на благо України.

Я пов’язую з Україною своє майбутнє.

Я готовий захищати  цілісність  і 

суверенітет України, навіть ціною свого 

життя.

Мені неприємно, що я громадянин 

України.

Україна для мене чужа країна.

Не вважаю за потрібне щось робити для 

цієї країни.

Мрію швидше виїхати з цієї країни.

Цілісність і суверенітет України для 

мене не важливі
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