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 Видання містить узагальнені результати соціологічного 

дослідження, проведеного на базі центральної бібліотеки та 

бібліотек для дорослих смт. Вишнівець і відображає рівень 

інформаційної культури молодого читача. 

 

 Адресується бібліотечним працівникам, користувачам 

бібліотек, усім, кому небайдуже майбутнє нашої країни. 
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 Європейська інтеграція і членство в Європейському 

Союзі є стратегічною метою України – це є найкращим 

способом реалізації національних інтересів, побудови 

економічного розвинутої і демократичної держави. зміцнення 

позиції у світовій системі міжнародних відносин. 

 Для України європейська інтеграція – це шлях 

модернізації економіки, подолання технологічної відсталості, 

залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, 

створення нових робочих місць, підвищення кнкуренто-

спроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на світові 

ринки, насамперед на ринок ЄС. Як невід’ємна частина Європи, 

Україна орієнтується на діючу в провідних Європейських 

країнах модель соціально-економічного розвитку. 

 Соціальні переваги членства в ЄС пов’язані з наявними 

тут високим рівнем соціальних стандартів і розвитку 

гуманітарної сфери, ефективним захистом прав працівників, 

розвиненою системою охорони довкілля. Наслідком інтеграції 

України в ЄС стануть суттєві зміни в забезпеченні прав на 

вільне працевлаштування, адекватної оплати та безпеки праці, 

гарантій соціального забезпечення, належних умов життя 

громадян, охорони здоров’я, освіти, культури, соціального 

захисту і соціального страхування відповідно до європейських 

стандартів. 

 У серпні-вересні 2015 року у Збаразькій ЦБС було 

проведено Всеукраїнське опитування молоді «Україна в 

Європейському Союзі: переваги та недоліки». 

 Об’єктом дослідження стали користувачі кафедр по 

обслуговуванню юнацтва та молоді центральної бібліотеки та 

бібліотеки для дорослих смт. Вишнівець. 

 Під час проведення соціологічного дослідження як 

метод первинного збору інформації використовувалося анкетне 

опитування, у якому взяли участь 110 користувачів 

вищезгаданих книгозбірень (з них 60 – з центральної 

бібліотеки, 50 – із Вишнівецької міської бібліотеки для 

дорослих). 
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Звітні дані за 2014 рік свідчать, що послугами юнацької 

кафедри ЦБ користуються 750 читачів. Кафедра бібліотеки смт. 

Вишнівець нараховує 735 користувачів. Участь у 

Всеукраїнському анкетуванні взяли відповідно – 8% та 6,8 % - 

від загальної кількості користувачів даних кафедр.  

 За соціально-віковими характеристиками респонденти 

розподілилися таким чином: 

 від 14 – 17 років – 27 % 

       18 – 21 рік – 73 % 

 Вікова категорія 22-24 і 25 + років участі у анкетуванні 

не брала. 

 З вищевказаних опитуваних 42 – чоловічої статі – 38,2%, 

жіночої – 68 осіб, що становлять 61,8%. 

 Анкета включала 11 запитань, більшість яких – з 

варіантами відповідей. 

 Першим запитанням опитування було: «На Вашу думку 

Україна готова вступить до Євросоюзу?» Позитивну відповідь: 

«так, готова» - дали лише 12 респондентів, що становить 11%, 

другий варіант відповіді – «ні, спочатку потрібно розібратися з 

проблемами в країні» набрав 85,5% опитаних, решту – 4 чол. 

відповіли – «важко відповісти». Це 3,5%. 

 На друге запитання анкети «Якби зараз пройшов 

референдум про вступ України до Євросоюзу, як би Ви 

проголосували?» - ствердну відповідь «за» зафіксували в анкеті 

105 респондентів. Відрадно, що це 95,5%. Позначка «проти» 

імпонує лише 3 респондентам – 2,5%. Пасивність властива 2% 

опитаних, які не брали би участі у голосуванні. 

 Пункт відповіді «важко відповісти?» - не одержав 

жодної відповіді. 

 В наступному запитанні анкети «Які саме проблеми 

потрібно вирішити перед вступом до Євросоюзу» було 

рекомендовано 7 пунктів відповіді. На жаль усі опитані 

респонденти не перерахували більше 4 проблем. (А їх, 

безперечно, є значно більше!). 60% молоді вважає 

найважливішою проблемою – припинення війни (що 
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характерно, не АТО!) на сході України. 40%, на перший план 

виносять проблему подолання корупції. 

 Перелік вирішення інших проблем виглядає так: 

 відновити економіку країни – 31% 

 підняття соціального рівня життя населення – 40% 

 заручитись фінансовою допомогою – 11% 

 підняти рівень освіти – 10% 

 8% молоді вважає, що потрібно змінити уряд. 

Думка про те, чи Євросоюз повинен допомагати українцям 

вирішувати їх проблеми набрала 84% схвальної відповіді, 

16% - вважають, що українці повинні вирішувати свої 

проблеми без допомоги Євросоюзу. 

72% респондентів впевнені, що відбудуться якісь зміни 

після того, як Україна вступить до Європейського Союзу. 

25% - вважають, що це відбудеться, але не одразу. 

2% - дали відповідь: «можливо, щось зміниться, але я не 

певен». 

 1% - зневірено відповіли, що нічого не зміниться. 

Останній варіант залишився без відповіді. 

 Рейтинг переваг отриманих Україною після вступу до 

Євросоюзу: 

 безвізовий режим 

 Європейський стандарт 

 вийде на вищий щабель економічного розвитку 

 розширення ринку товарів і послуг. 

 підвищення освітнього рівня 

 покращення медичного обслуговування населення 

 створення нових робочих місць 

 підвищення культурного рівня 

 буде зростати у всіх напрямках: культури, спорту, 

науки, економіки і т. д. 

 буде відчувати себе сильнішою 

 покращення рівня життя 

 наш уряд зможуть хоч трошки контролювати і вони 

не будуть красти. 

 невідомо 
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Один респондент з розчаруванням написав, що «збіль-

шиться потік емігрантів, жорсткі вимоги до стандартизації 

населення, приватизація наших земель іноземцями, 

перетворення українців в дешеву робочу силу». 

Відрадно, що молодь змогла перерахувати по декілька 

переваг, які отримає Україна після вступу до Євросоюзу. 

Переважна більшість опитаних, а це 92% впевнені, що 

нічого не погіршиться в Україні після вступу до Євросоюзу, 

додаючи свої коментарі, що «покращиться, якщо Україна буде 

дотримуватись всіх правил перебування в Євросоюзі». Один 

респондент відзначив – «Якщо будемо творити Закони, згідно 

християнських канонів». 

Як негатив: – 3% відзначають - збільшення тарифів 

(можливо). 

23% «кваліфіковані кадри хлинуть за кордон у пошуках 

кращого доходу». 

1% - відповіли «так, погіршиться», не мотивуючи ніяк 

свою відповідь. 

«Не знаю» - така думка 2% респондентів. 

Досвід проживання у країнах, що входять до складу 

Євросоюзу мали лише 8% респондентів, відпочивали 9%. 

Решту 83% - не мали такого досвіду. 

Безперечно усім тим, хто проживав/відпочивав у 

країнах, що входять до складу Євросоюзу сподобався цей 

досвід – 100%. 

Таким чином, результати соціологічного дослідження 

підтвердили його своєчасність та актуальність, виявили ряд 

питань, розв’язання яких має стати важливим напрямком 

подальшої роботи кафедр по обслуговуванню юнацтва ЦБ та 

бібліотеки для дорослих смт. Вишнівець по забезпеченню 

інформаційної системи бібліотечного обслуговування 

користувачів молоді. 

Все це обумовлює потребу чіткого планування і 

проведення заходів, адресованих молодим читачам. 


