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Політичні орієнтації – це уявлення людей про відповідні їх 
потребам цілі політичної діяльності і засоби досягнення цих цілей 
(Г. Ділігенський) [1]. Молодь – соціально-демографічна група, що 
виділяється на основі сукупності вікових характеристик, 
особливостей соціального становища та обумовлених тими і іншими 
соціально-психологічними властивостями (І.С. Кон) [2]. Дослідження 
політичної свідомості молоді свідчать про відсутність будь-якої 
більш-менш чіткої картини світу, що позначається і на особливостях 
політичної свідомості молоді [2]. 

Для вивчення політичної орієнтації була використана методика 
дослідження політичних орієнтацій особистості (Г. Пирог) [3]. 
Загальна вибірка досліджуваних склала 30 опитуваних, працюючих у 
різних професійних галузях, від 20 до 25 років, 15 чоловічої та 15 
жіночої статі. 

За результатами теоретичного та емпіричного аналізу 
особливостей політичної орієнтації працюючої молоді можна 
зробити такі висновки: 

1. Проаналізувавши результати дослідження, було 
виявлено,  що політикою цікавляться 33% опитуваних, 33% 
вагаються та 33 % зовсім не цікавляться нею. Ці дані говорять про 
те, що працююча молодь не дуже цікавиться політикою, нею 
цікавиться лише третина опитуваних 

2. Результати показали, що наша молодь скоріше 
негативно, ніж позитивно ставиться до політичних змін, які 
відбуваються зараз в країні, так її оцінили 37 % опитуваних. 
Натомість не один опитуваний не оцінив позитивно політичні зміни. 
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33% відповіли негативно, це говорить про те, що люди взагалі не 
бачать позитивних зрушень у політиці. 

3.  Результати вивчення участі працюючої молоді у 
громадському житті показали, що в наш час молодь займається 
волонтерською діяльністю і її показник самий вищий - 37%. Під час 
навчання молодь частіше приймала участь у громадському житті, 
ніж на роботі, про що говорять і  показники – 28% і 13 % відповідно. 

4. Політичні погляди у молоді є різними: 30% молоді 
заявили, що вони поза політикою; 27 % опитуваних відповіли, що у 
них ліберальні політичні погляди, 23% мають націоналістичні 
погляди. Ці результати свідчать про зростання національних 
настроїв громадян, та їх ліберальність при вирішенні проблем. Ці 
дані узгоджуються з тим, кого досліджувана молодь обирала на 
виборах – тільки 27% (8 опитуваних) пам’ятають, за кого вони 
голосували на виборах, і ці вподобання стосуються ліберальної 
партії, політичної сили дійсного керівника країни, та в меншій мірі 
націоналістичної партії 

5. Головними цінностями у працюючої молоді виступають 
патріотизм, порядок, справедливість та права людини. Цілі 
політичної діяльності відповідають націоналістичній, соціалістичній 
та ліберальній ідеології, тобто однієї визначеної ідеології немає.  

Проведене дослідження не претендує на вичерпний аналіз 
психологічних особливостей політичної орієнтації працюючої молоді. 
Перспективи дослідження вбачаються в аналізі інших чинників, які 
впливають на політичну орієнтацію. 
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