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Учасники анкетування – молодь 16-29 рр. 

Кількість опрацьованих анкет – 1051  

Жінки – 693, чоловіки - 358   

Мешканці України, Польщі, Італії, 
Німеччини, США. 

Віруючі різних релігій та конфесій. 



54 запитань в таких частинах: 

• ХТО Я  
    (базова інформація про мене) 
 
• ЯКИМ Я БАЧУ СЕБЕ ТА СВІТ НАВКОЛО СЕБЕ 

 
• Я ТА ІНШІ 

 
• МІЙ ЖИТТЄВИЙ ВІБІР 

 
• РЕЛІГІЯ, ВІРА ТА ЦЕРКВА 

 
• МОЯ ПРИСУТНІСТЬ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 
• ОСТАННІ ПИТАННЯ 
 



Дуже ціную такі аспекти Католицької Церкви 

 
Літургійні Богослужіння 

Проповідь / катехизація 

Католицькі школи, 
університети 

Присутність місіонерів в 
бідних країнах  

Діяльність віруючих вчителів, 
вихователів 



Найбільш актуальними  для Католицької 

Церкви сьогодні є 

 Відповідність між 
поведінкою та 
проповідуванням 

Більше уваги приділяти 
життю людини 

Міжрелігійний діалог 



Ти колись був або є зараз волонтером 

 

Ніколи 

Час від часу 

Є сьогодні 

Колись давно 



Як ти вважаєш, який вік найкращий, щоб 

залишити батьківський дім, якщо вже маєш 

все потрібне для цього 

 
20 

18 

25 



Наскільки ти довіряєш наступним 

інституціям? 

Церква 

Лікарі 

Науково-
дослідницькі центри 



Наскільки у прийнятті рішень для тебе є 

важливими наступні люди 

 
мати 

Священик / 
богопосвячена людина 

Батько 

Хлопець/ дівчина 
(чоловік/ дружина) 



Скільки дітей ти б хотів мати  

(разом з тими що вже маєш) 

 
3 

2 

4 



Чи мали позитивний вплив на тебе та на 

твій особистий розвиток такі фактори 
 Релігійна формація 

Родина 

Читання 

Секції, молодіжні групи  
(спортивні, виховні, церковні) 

Музика 

Хобі та вільний час 

друзі 



Робота це: 

Джерело прибутку 

Спосіб самореалізації 

Місце громадянського служіння 



Коли ти думаєш про покликання, з яким із 

цих слів ти його асоціюєш? 

 
Служіння  

Шлюб / родина 

Віра  

Чернецтво 

Священство 

Дар себе 



Що є для тебе основною цінністю 

соціальних мереж 

 
Необхідність просування себе в сфері 
праці 

Відчувати себе завжди в колі взаємин з 
тими людьми, з якими зараз не маю 
безпосереднього контакту 

Відчувати себе завжди в колі взаємин з 
тими людьми, з якими зараз не маю 
безпосередьного контакту 

Вагома можливість брати участь в 
політичному та громадянському житті 



По можливості наведи хоча б один епізод з твого життя, який ти можеш засвідчити і 

який вважаєш позитивним прикладом можливості Церкви допомогти молоді зробити 

гідний життєвий вибір, тобто такий, який підвищує цінність та повноту життя 

молоді? Всього було 530 відповідей 

12,4 

10,5 

8,6 

8,1 

6,4 
6 

5,6 

42,4 

різні церковні спільноти, молитовні зустрічі, 
чування 

молодіжні групи, ораторії, зустрічи, лекції, 
поїздки, Тезе 

діалог зі священником, богопосвяченою особою, 
духовний провід 

молодіжні групи, зустрічи, поїздки 

реколекції 

табори 

молодіжні фестивалі, конференціїДні Молоді, 
концерти, масові заходи  

інші відповіді 



Що Церква в Україні повинна зробити, щоб бути ближче до молоді 

Всього 554 відповіді 

11,5 

5,5 4,5 4,1 3,9 3,9 3,9 

62,7 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

спілкування 
з молоддю, 

сучасні і 
цікаві форми 

зустрічі 

молодіжні 
фестивалі, 

масові 
заходи не 

лише 
релігійні 

відкриватись 
на потреби 

молоді 

показати, що 
церква 
весела, 
крута, 

сучасна, 
відкрита 

створювати 
християнські 

спільноти 

йти туди де 
молодь 

розуміти 
молодь, 

прислухатись 
до неї 

інші 
відповіді 

Ряд1 



Що ти сам можеш зробити, аби молодь (яку ти знаєш) була ближче 

Бога? Всього 652 відповіді 

28 

19,6 

14,2 

11,5 

5,5 

5,2 

4,2 

11,8 

Бути прикладом, свідчити своїм 
життям 

молитися за молодь 

запрошую на Святу Месу. 
Запрошувати та проводити різні 
заходи при парафії 

Розповідати про Бога, про свій 
досвід віри  

розповідаю сучасною мовою та 
методами про діяльність церкви 

змінювати себе на краще, 
наслідувати Христа 

Не знаю 

інші відповіді 


