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Abstract This article is about political and ideological identification of Ukrainian
students. According to Almond and Verba’s conception of political culture
political identification is important element of political consciousness, which
reflects maintenance of subject’s attitude to political objects. Its empirical
indexes are evaluative attitude toward different parties and movements, level
of information distribution about parties’ programs and extent of its sup
porting, feeling of belonging to the nation, state, city. The results of sociolog
ical survey, which took place in 20002003 in Ukrainian institutes of higher
education, are presented in the article. Also the major factors, which influ
ence the formation of students’ political consciousness, are considered here.

В умовах посилення ролі і пито
мої ваги вищих навчальних закладів
особливо значний вплив на темпи і
напрям соціальнополітичних змін
може здійснити студентство. Завдяки
віку й умовам здобуття освіти студен
ти найбільш схильні до інновацій. Цій
соціальній групі значно легше
здійснити перехід від пасивної, вико
навчої життєвої установки, що доміну
вала у свідомості радянських громадян,
до активної, самостійної позиції, не
обхідність якої викликана процесами
демократизації.
Cтудентству властиві такі риси, як
організованість, згуртованість, висо
кий ступінь мобільності, динамізм,
спроможність більш адекватно, ніж
інші категорії населення, реагувати на
виклик швидкоплинного часу. На
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явність цих характеристик вказує на ту
значну роль, яку можуть відіграти сту
денти в подоланні системної кризи.
Емпіричною базою цієї статті є
матеріали соціологічного досліджен
ня: «Сучасні університети як осеред
ки формування інтелектуальної еліти
українського суспільства», проведено
го кафедрою соціології і соціологічною
лабораторією Харківського національ
ного університету імені В.Н. Каразіна
в 2000–2003 рр. у вищих навчальних
закладах України (керівник проекту –
проф. Сокурянська Л.Г.).
Спираючись на концепцію по
літичної культури американських дос
лідників Алмонда і Верби, політичні
ідентифікації можна визначити як
одну з найсуттєвіших складових по
літичної свідомості, що відображає
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зміст і якість ставлення суб’єкта до
політичних об’єктів і фіксується за ви
явами причетності індивідів до нації,
держави, міста, тих чи тих соціально
політичних угрупувань. Емпіричними
показниками виміру політичних іден
тифікацій є наступні: оцінювальне
ставлення до діяльності різних партій,
рухів, організацій; рівень інформова
ності про партійні програми і ступінь
їх підтримки (так звана партійна іден
тифікація); відчуття причетності до
нації (національна ідентифікація),
держави, міста.
У дослідженні «Сучасні універси
тети як осередки формування інтелек
туальної еліти українського суспіль
ства» студентам пропонували відпові
сти на запитання щодо політикоідео
логічних уподобань. Відповіді на це
запитання розподілилися наступним
чином: більшість опитаних підтримує
соціалдемократичний напрям (28%),
20% респондентів обрали серед запро
понованих альтернатив націоналде
мократичний напрям, 16% – лібераль
ний, 7% – християнськодемократич
ний, 5% – націоналістичний, 3% –
соціалістичний і комуністичний.
Привертає до себе увагу той факт, що
18% опитаних важко було визначити
найближчу для них політикоідеоло
гічну течію.
Політикоідеологічна ідентифіка
ція тісно корелює з національною
ідентифікацією 1. Так, респонденти,
які віднесли себе до української націо
нальності значно частіше за інших,

тобто тих, хто ідентифікували себе або
з «росіянами», або одночасно з «украї
нцями і росіянами», обирали націо
налдемократичний напрям – 28%
(для двох інших груп цей показник ста
новив 10%), тоді як «росіяни» набага
то частіше віддавали перевагу соціал
демократичному напряму – 38% (для
«українців» цей показник становив
26%, для тих, хто ідентифікує себе од
ночасно з «росіянами й українцями»
– 32%).
Треба також вказати на певний
вплив порівняльної оцінки матеріаль
ного становища2 на політичні уподо
бання студентів. Так, наприклад,
російські дослідники політичної свідо
мості молоді зазначають, що молодіж
на ідентифікація з певною ділянкою
політичного спектру має досить раціо
нальний характер. Відносно благопо
лучна молодь тяжіє до ліберальнорин
кових цінностей і, відповідно, підтри
мує ліберальні політичні сили, менш
благополучна частина молоді підтри
мує націоналпатріотичні сили, небла
гополучна – соціалістичні. Результати
нашого дослідження певним чином
підтвердили цей висновок. Незважаю
чи на те, що в усіх групах найчастіше
вказувався соціалдемократичний на
прям, серед студентів, які вважають
власне матеріальне становище кращим
порівняно з одногрупниками, 22% рес
пондентів обрали ліберальний напрям;
серед тих, хто відносить себе до
більшості за матеріальним становищем
– 16%; а для тих, хто оцінює своє мате

1

З метою визначення національної ідентифікації студентів у рамках анкетного опитування ресX
пондентам ставилося запитання: «До якої національності ви себе відносите?». Відповіді були
наступні: 58% респондентів вважають себе українцями, 16% – росіянами, 19% ідентифікуX
ють себе з українцями та росіянами одночасно.
2
У рамках опитування студентам ставилося два запитання щодо матеріального становища:
перше – стосовно матеріального стану сім’ї респондента, друге – стосовно оцінки власного
матеріального становища в порівнянні зі студентамиXодногрупниками. Відповіді на друге запиX
тання вказують на задоволеність студента власним матеріальним становищем, яка значною
мірою впливає на вибір того чи того політичного напряму, тих чи тих форм політичної активX
ності.
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ріальне становище як гірше, цей показ
ник становив 14%. Взагалі, істотної
різниці у відповідях респондентів із
різними порівняльними оцінками влас
ного матеріального становища не було.
Єдине, на чому ще варто наголосити,
це більша політична обізнаність сту
дентів з високою оцінкою власного
матеріального становища. 15% респон
дентів цієї групи не змогли визначити
ся з політичним напрямом, тоді як у
групі тих, хто відносить себе до
більшості, цей показник становив 20%,
серед тих, хто вважає власне матеріаль
не становище гіршим ніж у одногруп
ників, – 21%. Ці результати підтверд
жуються і відповідями на запитання
стосовно ставлення до політики. Як
з’ясувалося, із підвищенням по
рівняльної оцінки власного матеріаль
ного становища знижується відсоток
тих, хто не цікавиться політикою і,
відповідно, зростає відсоток тих, хто
цікавиться політикою «регулярно» або
«час від часу». Так, серед тих, хто оці
нює власне матеріальне становище як
гірше, ніж у одногрупників, 18% рес
пондентів не цікавляться політикою
взагалі, 41% – цікавляться час від часу,
31% – цікавляться регулярно; в групі
студентів, які відносять себе до
більшості за матеріальним станови
щем, ці показники становлять 17%,
44%, 33%; в групі, де студенти оціню

ють власне матеріальне становище як
краще – 12%, 44%, 38%.
Тісно корелюють політичні упо
добання та оцінка студентами ниніш
ньої ситуації в суспільстві. Взагалі,
відповіді респондентів на це запитан
ня розподілилися наступним чином:
13% опитаних вважають, що «сьогодні
життя складне і нестабільне, раніше
було краще, і далі нас не чекає нічого
доброго» (так звана «песимістична»
позиція), 28% респондентів вважають,
що «в минулому було менше можли
востей і життя було складнішим, сьо
годні воно теж не просте, але в майбут
ньому все налагодиться» («реалістич
на» позиція), 47% опитаних стверд
жують, що «насправді всі можливості
відкриваються тільки сьогодні, і май
бутнє залежить винятково від нас са
мих» («оптимістична» позиція). Аналіз
отриманих даних показав, що «песи
місти» значно частіше підтримують
комуністичний і соціалістичний на
прями, що пояснюється певною нос
тальгією за радянськими часами, а ось
для «реалістів» і «оптимістів» характер
ною є підтримка соціалдемократич
них, ліберальних, націоналдемокра
тичних сил (див. табл.1).
Ще одна характеристика політич
ної свідомості, яка, з одного боку, зу
мовлює політичну ідентифікацію інди

Таблиця 1
Політичні уподобання студентів залежно від уявлень про майбутнє держави, %
Êîìóí³ñòè÷íèé
Ñîö³àë³ñòè÷íèé
Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé
Ë³áåðàëüíèé
Íàö³îíàë-äåìîêðàòè÷íèé
Íàö³îíàë³ñòè÷íèé
Õðèñòèÿíñüêî-äåìîêðàòè÷íèé
Âàæêî â³äïîâ³ñòè
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"Ïåñèì³ñòè"
14
8
25
12
12
4
7
25

"Ðåàë³ñòè"
1
2
33
20
22
5
6
18

"Îïòèì³ñòè"
2
3
28
17
23
6
8
18
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віда, а з іншого боку, сама є результа
том впливу політичних уподобань, –
це політичні цінності. Алмонд і Вер
ба розглядають політичні цінності як
найсуттєвішу складову політичної
культури, так званий оціночний ком
понент, який вирізняється поряд із
пізнавальним і емоційним. Серед су
часних дослідників ціннісну тематику
активно розвиває Роналд Інглехарт.
Відповідно до його ранніх досліджень
60х років, молоді люди в розвинутих
країнах зростали в епоху, коли їх ба
зові матеріальні потреби вже були за
доволені, що поставило на перший
план цінності, пов’язані з самовира
женням, зокрема у сфері політики.
У нашому дослідженні політичні
цінності знаходять вираження у став
ленні респондентів до національної
незалежності, демократії, розвитку
ринкової економіки тощо. Так, студен
там пропонували відповісти на запи
тання щодо найбільш припустимих
перспектив розвитку української дер
жави. Відповіді були наступні: 61%
опитаних вважають, що Україна по
винна шукати власний національний
шлях розвитку, 35% – підтримують за
хідний напрям розвитку, лише 2% вва
жають, що варто повернутися до прин
ципів та ідеалів Радянської влади.
Звісна річ, що ці відповіді тісно коре
люють з політичними уподобаннями
студентів. Так, серед прибічників
«лівих» 43% опитаних підтримують
ідею повернення до принципів Ра
дянської влади (33% «комуністів» і 10%
«соціалістів»), тоді як для всіх інших
опитаних цей показник не перевищу
вав 4%.
Ще одна ознака, яка уточнює вка
зані вище результати, – це ставлення
студентів до зближення України з Ро
3

сією. Відповіді на це запитання розпо
ділилися наступним чином: 54% опи
таних вважають, що Україна повинна
залишатися незалежною державою, 16%
вважають, що Україна повинна воз
з’єднатися з Росією та Білоруссю, 13%
вважають, що необхідно інтегруватися
до СНД, 3% підтримують ідею віднов
лення Радянського Союзу. Результати
опитування показали, що єдиними гру
пами, де ідея возз’єднання України з
Росією та Білоруссю превалювала над
ідеєю незалежності, виявилися при
бічники комуністичної і соціалістичної
ідеології. Так, серед «комуністів» 31%
респондентів виступили за возз’єднан
ня з Росією та Білоруссю, а ще 31% – за
повернення до Радянського Союзу. У
«соціалістів» ці показники становили
45% і 8%. Серед інших груп частота
підтримки ідеї возз’єднання з Росією і
Білоруссю не перевищувала 18%, а ідея
повернення до Радянського Союзу – 2%.
Найпоширенішою тут виявилася ідея
незалежності: її підтримали 50% «соц
іалдемократів», 56% «лібералів», 78%
«націоналістів», 76% «націоналдемок
ратів», 65% прибічників «християнсько
демократичного напряму». Для «ко
муністів» і «соціалістів» цей показник
становив 16 і 31% відповідно.
З обома названими вище ознака
ми тісно корелює ознака ставлення до
ринкової економіки. Взагалі відповіді
щодо економічного розвитку країни
були такі: 55% опитаних підтримують
створення ринкової економіки з при
ватною власністю і свободою підприє
мництва, 27% вважають, що розвиток
підприємництва повинен здійснюва
тися під контролем держави, 2% вис
тупають за ліквідацію всіх елементів
ринку, заборону приватної власності і
підприємництва. Привертає до себе

68% респондентів навчалися в державному ВНЗ, 24% – в державному ВНЗ на комерційній основі,
7% – в комерційному ВНЗ.
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Таблиця 2
Моральні принципи студентів з різними політичними уподобаннями, %
Ö³ëêîâèòà ï³äòðèìêà
ïîçèö³¿ "Îêî çà îêî,
çóá çà çóá"
Êîìóí³ñòè÷íèé
Ñîö³àë³ñòè÷íèé
Ñîö³àë-äåìîêðàòè÷íèé
Ë³áåðàëüíèé
Íàö³îíàë-äåìîêðàòè÷íèé
Íàö³îíàë³ñòè÷íèé
Õðèñòèÿíñüêîäåìîêðàòè÷íèé

22
20
15
15
16
22
5

увагу той факт, що майже 16% опита
них завагалися з відповіддю. Можна
припустити, що однією з причин такої
невизначеності є досить тривала
складна соціальноекономічна ситуа
ція в країні, яка негативно впливає на
ставлення населення, і студентської
молоді зокрема, до політичних інсти
тутів, обраної ними політики в еко
номічній сфері.
Яким же чином політикоідео
логічні ідентифікації впливають на
ставлення до ідеї ринкової економіки?
Єдина група, де найбільшу підтримку
отримала ідея розвитку підприємниц
тва під контролем держави, – це «со
ціалісти» (45%). В інших групах най
поширенішою виявилася ідея розвит
ку ринкової економіки і свободи
підприємництва. Для «лібералів» цей
показник становив 66%, для «націо
налдемократів» – 64%, для при

Ö³ëêîâèòà ï³äòðèìêà
ïîçèö³¿ Êîëè âäàðèòü òåáå
õòî â îäíó ùîêó òâîþ,
ï³äñòàâ éîìó ³ äðóãó
2
2
2
4
2
2
22

бічників християнськодемократич
ного напряму – 63%, для «націо
налістів» – 61%, для «соціалдемок
ратів» – 56%, для «комуністів» і «со
ціалістів» – по 34%. Ідея ліквідації
ринку найбільш поширена була серед
«комуністів» (14%). Серед інших груп
підтримка цієї ідеї не перевищувала
4%. Ставлення до ринкової економі
ки тісно корелює з типом ВНЗ, в яко
му навчається респондент3. Так, серед
студентів комерційних вищих на
вчальних закладів підтримують ринко
ву економіку і свободу підприємницт
ва 65% опитаних, серед тих, хто на
вчається в державному ВНЗ і на ко
мерційній основі – 63%, серед сту
дентів недержавних ВНЗ – 52%.
Цікаво також розглянути, які мо
ральні принципи властиві прихильни
кам тих чи тих політичних течій. Сту
дентам було запропоновано визначи
Таблиця 3

ГромадянськоHполітичні ідентифікації студентства, %
«Якою мірою Ви відчуваєте себе…?»

Ïðåäñòàâíèêîì ñâîº¿ íàö³¿
Ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè
Ðàäÿíñüêîþ ëþäèíîþ
ªâðîïåéöåì
Ëþäèíîþ ñâ³òó
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Ïîâí³ñòþ
â³ä÷óâàþ
30
31
3
9
20

Øâèäøå,
â³ä÷óâàþ
37
36
10
29
22

Øâèäøå, íå
â³ä÷óâàþ
18
19
18
26
17

Íå
â³ä÷óâàþ
9
10
56
25
24
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ти, якою мірою вони погоджуються з
такими полярними висловлювання
ми, як, наприклад: «Око за око, зуб за
зуб» та «Коли вдарить тебе хто в одну
щоку твою, підстав йому і другу».
Найбільш агресивна і жорстка позиція
властива прибічникам комуністично
го і націоналістичного напряму, а
найбільш моральна – прихильникам
християнськодемократичної течії, що
певною мірою зумовлено поєднанням
в рамках цього напряму політичних і
релігійних ідей (див. табл. 2).
Взагалі можна простежити цікаву
залежність: з наближенням від лівих
до центристських позицій відбуваєть
ся зміщення від жорстких принципів
до більш моральної позиції, а від цен
тристських до націоналістичних –
відбувається зворотний процес. Неви
падково прибічники комуністичного
і націоналістичного напряму виявля
ють більшу протестну активність. Так,
на запитання щодо ставлення до акцій
протесту були отримані наступні
відповіді: 22% «комуністів» і 22% «на
ціоналістів» готові активно протесту
вати навіть за наявності небезпеки по
страждати, для «соціалістів» і «соціал
демократів» ці показники становлять
по 8%, для «лібералів» – 7%, для «на
ціоналдемократів» – 14%, для при
хильників християнськодемократич
ної течії – 11%. Найменш орієнтова
ними на протестну діяльність були
«ліберали» (35% опитаних з цієї групи

вважають, що «акції протесту лише
посилюють напругу в суспільстві і нічо
го реально не дають») і прибічники
християнськодемократичного напря
му (33%). Серед «комуністів» так вва
жають 22%, «соціалістів» – 27%, «соц
іалдемократів» – 31%, «націоналде
мократів» – 26%, серед «націо
налістів» – 22%.
Важливим показником політич
ної ідентифікації індивіда виступає
відчуття причетності до певної нації,
регіону, територіальної спільноти. В
процесі опитування студентам пропо
нувалося визначити, якою мірою вони
відчувають себе «представником своєї
національності», «громадянином Ук
раїни», «радянською людиною»,
«європейцем», «людиною світу».
Відповіді на це запитання представ
лені в таблиці 3.
Найменше сучасний студент
відчуває себе «радянською людиною»
– звісно, ця позиція асоціюється з
минулим, старим, тим, що віджило. Та
обставина, що більшість респондентів
відчуває себе представниками своєї
нації або громадянами України лише
деякою мірою, може свідчити про не
достатню задоволеність власним ста
новищем, недостатню емоційну наси
ченість національнополітичних іден
тифікацій.
Значний вплив на вибір відповіді
щодо розглянутих вище питань має

Таблиця 4
Почуття студентів щодо майбутнього (відповіді респондентів з різними
уявленнями про нинішню ситуацію в суспільстві), %
Ãí³â
Ñòðàõ
Òðèâîãà
Áàéäóæ³ñòü
Ñïîê³é
Âïåâíåí³ñòü

"Ïåñèì³ñòè"
2
7
43
3
7
11

"Ðåàë³ñòè"
4
2
34
2
9
24

"Îïòèì³ñòè"
1
1
32
1
11
33
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національна ідентифікація студентів.
Так, серед «українців» 41% опитаних
повністю відчувають себе представни
ками своєї національності, для «росі
ян» цей показник становить 19%, для
тих, хто одночасно ідентифікує себе з
українцями і росіянами – 13%. Серед
«українців» також найбільший відсо
ток тих, хто повністю відчуває себе гро
мадянином України (42%), для «росі
ян» цей показник становить 11%, для
тих, хто ідентифікує себе з українця
ми і росіянами одночасно – 19%.
До речі, усталеність громадянської
ідентифікації підтверджується ставлен
ням до зміни громадянства. Так, серед
тих, хто повністю відчуває себе грома
дянином України, змінити громадян
ство за наявності такої можливості по
годилися б 28%, не погодилися б – 40%.
Це єдина група, де кількість небажаю
чих змінити громадянство перевищує
кількість бажаючих. В усіх інших гру
пах спостерігається превалювання го
товності змінити громадянство.
Взагалі відповіді на запитання
щодо зміни громадянства розподілили
ся наступним чином: 38% опитаних
погодилися б змінити країну прожи
вання, 31% не погодилися б, 30% зава
галися з відповіддю.
Найпоширеніші мотиви готов
ності змінити громадянство – це ба
жання покращити матеріальне стано
вище (41%), реалізувати свої здібності
(31%), подивитися світ (21%), жити в
справжньому
демократичному
суспільстві (14%). Найпоширеніші
мотиви непогодження змінити грома
дянство – небажання залишати сім’ю
(26%), друзів (17%), Батьківщину
(16%). 9% опитаних мотивують рішен
ня залишитися бажанням брати участь
у побудові своєї держави.
Згадані вище ознаки тісно коре
люють з ознакою самопочуття індиві
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да. В рамках опитування респонден
там ставилося запитання, яких по
чуттів вони зазнають, коли розмірко
вують про своє майбутнє. Були отри
мані наступні відповіді: обурення і гнів
відчувають лише 2% опитаних, страх і
розпач – 3%, тривогу – 33%, бай
дужість – 2%, спокій – 10%, впев
неність, оптимізм – 25%. Таким чи
ном, для студентства характерними є
досить суперечливі почуття: з одного
боку – тривога, з іншого – впевненість
і оптимізм. Це може пояснюватися
суперечливою позицією даної соціаль
ної групи. З одного боку, студентство
краще за інших адаптується до нових
умов, швидше сприймає нові форми
політичної, економічної, правової
діяльності, більш впевнено дивиться в
майбутнє. З іншого боку, студентство
– досить уразлива частина населення,
що обумовлено його професійною,
матеріальною, особистісною невизна
ченістю.
Самопочуття студентів тісно ко
релює з їхніми уявленнями щодо нин
ішньої ситуації в суспільстві (див.
табл. 4).
Таким чином, якщо серед «пе
симістів» страх відчувають 7% опита
них, то серед «реалістів» і «оптимістів»
– тільки 2 і 1%. Тривогу серед «пе
симістів» відчувають 43% респон
дентів, серед «реалістів» і «оптимістів»
– 34 і 32%. Щодо відчуття впевненості
у майбутньому – тут показники стано
вили 11%, 24%, 33% відповідно. Вза
галі, можна сказати, що ми маємо спра
ву з двостороннім впливом уявлень
щодо майбутнього і відповідних по
чуттів, тобто оціночного й емоційно
го компонентів політичної свідомості.
Почуття невдоволеності, відчаю, три
воги обумовлює зосередження на не
гативних явищах світу і відповідну
оцінку подій, що відбуваються. Так

ПОЛІТИКОІДЕОЛОГІЧНІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО
СТУДЕНТСТВА: ФАКТОРИ ВПЛИВУ

само відчуття впевненості обумовлює
сприймання перешкод і різноманіт
них бар’єрів як сходинок до успіху і
власного удосконалювання. Має місце
і зворотний вплив. Негативні явища
навкруги сприяють наростанню по
чуттів гніву, відчаю, тривоги, і, звісна
річ, може так статися, що впевнені в
собі, оптимістично налаштовані інди
віди піддадуться цьому впливу.
Вивчаючи політичну культуру су
часного студентства, особливу увагу
варто приділити факторам, що зумов
люють специфіку сприйняття студен
тами політичних подій, вибір тих чи
тих форм політичної активності. Тра
диційно одним із найвпливовіших
факторів визнається задоволеність ма
теріальним становищем. Як вже зазна
чалося, у нашому дослідженні показ
ником задоволеності виступала оцін
ка матеріального становища порівня
но зі студентамиодногрупниками. За
цим критерієм було визначено три
найчисленніші групи: I – ті, хто вва
жає власне матеріальне становище
гіршим, ніж у студентіводногрупників
(12% опитаних); II – ті, хто відносить
себе до більшості за рівнем матеріаль
ної забезпеченості (66%); III – ті, хто
вважає себе більш забезпеченим (10%).
Варто розглянути, яким чином
задоволеність матеріальним станови
щем позначається на готовності брати
участь в акціях протестного характеру.
Перед тим, як перейти до розгляду от
риманих даних, варто докладніше зу
пинитися на феномені депривації, що
є одним із центральних елементів у ба
гатьох пояснювальних моделях
конфліктів і пов’язаних з ними проте
стних дій. Схематично функціонуван
ня механізму депривації можна опи
сати наступним чином. Під впливом
зовнішніх факторів відбувається пору
шення сформованої системи оцінок,

що найчастіше супроводжується роз
ширенням можливостей соціальних
порівнянь. Результати соціальних по
рівнянь підсилюють почуття не
рівності і незадоволеності. Треба зау
важити, що найчастіше реальний
рівень добробуту залишається протя
гом усього періоду порівнянь ста
більним. На певному етапі абсолютна
величина розбіжностей між очікуван
нями, детермінованими соціальними
порівняннями, і реальністю стає на
стільки значною, що призводить до
явищ фрустраційного порядку. У свою
чергу це сприяє залученню суб’єкта
депривації до тієї чи тієї форми участі
в протестних діях.
Дію механізму депривації можна
спостерігати і за результатами нашого
дослідження. Так, в I групі 41% респон
дентів готові брати участь в акціях про
тесту, в II і III групах ці показники ста
новлять 30 і 31%.
Вивчаючи ставлення студентів до
політики, не можна не звернути уваги
на особистісні характеристики опиту
ваних, які певною мірою обумовлюють
ступінь і характер політичної актив
ності. У ході анкетування студентам
ставилося запитання про те, яку роль
вони найчастіше відіграють у сту
дентській групі. Аналіз відповідей на
це запитання дозволив виділити чоти
ри основні групи респондентів: перша
– лідери (6% опитаних); друга – акти
вісти (49%); третя – пасивні учасники
(27%); четверта – сторонні спостері
гачі (12%).
Цілком логічно було б припусти
ти, що до найбільшої політичної ак
тивності будуть схильні респонденти
першої та другої груп, тоді як до най
меншої – представники третьої групи.
Аналіз даних показав, що справді, се
ред респондентів першої та другої груп
значно вищий, у порівнянні з третьою
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групою, відсоток тих, хто «регулярно
цікавиться політикою» (36% і 38% про
ти 23%) і значно нижчий відсоток тих,
хто «не цікавиться політикою взагалі»
(15% і 12% проти 24%). Що стосується
участі в політичних акціях і в діяль
ності політичних партій, найактивні
шою виявилася перша група: 9% рес
пондентів цієї групи брали участь у
політичних акціях (для другої групи
цей показник становить 6%, для тре
тьої – 4%), а 7% беруть участь у діяль
ності політичних партій і рухів (для
другої та третьої груп ці показники ста
новлять 1% і 2% відповідно). До речі,
перша група виявляє більш високу ак
тивність і в діяльності студентських,
молодіжних організацій і рухів: 14%
студентів з цієї групи беруть участь у
діяльності подібних організацій, для
другої групи цей показник становить
8%, для третьої – 2%, для четвертої –
3%.
Ще одна ознака, за якою прово
дилося порівняння зазначених груп, –
це участь в акціях протесту. Тут також
найактивнішою виявилася перша гру
па: у ній найбільший відсоток готових
активно протестувати, навіть за наяв
ності небезпеки постраждати (14%
респондентів першої групи, 9% рес
пондентів другої групи, 8% – третьої,
7% – четвертої), і найменший відсо
ток тих, хто, схвалюючи активні фор
ми протесту, сам не готовий у них бра
ти участі (24% респондентів першої
групи, 34% – другої, 33% – третьої, 36%
– четвертої).
Розбіжності представників цих
груп виявляються й у відповідях на за
питання про властиві особистісні
якості. Так, респонденти, що викону
ють у студентській групі ролі «лідера»
чи «активіста», частіше вказують на
наявність у них таких ознак, як
рішучість, незалежність, самостійність
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у судженнях і діях, відповідальність.
Особливо вирізняється серед інших
перша група: крім перелічених якос
тей, для «лідерів» більшою мірою ха
рактерні наполегливість, готовність
поступитися своїм благополуччям за
ради громадянського обов’язку, впев
неність у собі, здатність вести за со
бою інших людей, уміння доводити до
кінця розпочату справу, прагнення до
самореалізації, ініціативність. На
явність цих якостей зумовлює активну
позицію студента у сфері навчання.
Невипадково «лідери» і «активісти»
частіше, ніж представники інших груп,
займаються науковою роботою на фа
культеті (29% респондентів першої
групи, 19% – другої, 12% – третьої, 18%
– четвертої), беруть участь у дискусіях
з обговорюваних проблем на заняттях
(74% респондентів першої групи, 59%
– другої, 25% – третьої, 31% – четвер
тої).
Єдиними рисами характеру, на
наявність яких «лідери» вказували
рідше за інших респондентів, вияви
лися невибагливість, скромність,
помірність у потребах і запитах. До
речі, міра, якою ці якості властиві сту
дентам, залежить і від рівня задоволе
ності матеріальним становищем. Так,
серед тих, хто оцінює власне матері
альне становище як нижче, ніж у сту
дентіводногрупників, значно більше
«невибагливих», ніж серед тих, хто оці
нює його як вище. Вибагливість і собі
обумовлює більш високу активність
індивіда в різних сферах життєдіяль
ності, у тому числі й у політичній
сфері.
Аналіз отриманих даних дає змо
гу говорити про слабку виразність орі
єнтацій студентської молоді на участь
у політичній діяльності. Для більшості
опитаних характерним є ситуативний
інтерес до політики, що, в свою чергу,

ПОЛІТИКОІДЕОЛОГІЧНІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО
СТУДЕНТСТВА: ФАКТОРИ ВПЛИВУ

може визначати «ситуативну» політич
ну активність насамперед у формі елек
торальної поведінки.
Незважаючи на те, що в основно
му студентська молодь не схильна бра
ти участі у політичній діяльності, се
ред інших вирізняється група респон
дентів, для якої характерним є сполу
чення високих показників активності
у сфері навчання, міжособистісній
сфері та у сфері політики. Ці характе

ристики в сукупності з такими осо
бистісними ознаками, як відпові
дальність, чесність, порядність, неза
лежність у судженнях і діях, наполег
ливість у досягненні мети, складають
той потенціал, володіючи яким, сту
дентська молодь має змогу поповни
ти елітні верстви суспільства та ефек
тивно впливати на політичний про
цес з метою просування як особистих,
так і громадських інтересів.
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