
ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.  
Наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 8. 

 
29 

ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ВСТУПУ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ДО 
ПРАВИХ ГРОМАДСЬКИХ РУХІВ 

 
Гавриловська Ксенія 

кандидат психологічних наук, доцент 
Клименко Олександр 

студент 4 курсу соціально- 
психологічного факультету 

 
Зважаючи на ситуацію, яка склалася в Україні, проблема 

психологічного підґрунтя участі сучасної молоді у «правих» 
громадських організаціях постає досить гостро. На тлі останніх подій 
відбуваються значні зміни, як у громадсько-політичному житті країни, 
так і у свідомості її громадян. Змінюється ставлення до громадсько-
політичних рухів та партій, які здійснюють значний влив на долю 
країни та народу. 

Дослідженням громадських рухів займалися В. Васютинський 
(дослідження проблеми психології спільнот, масової психології та 
поведінки), І. Кресіна (особливості мотивації участі українців в 
громадсько-політичних рухах), А. Лисневська (дослідження 
детермінант громадсько-політичної активності сучасної молоді), 
Г. Циганенко (дослідження чинників схильності молоді до участі у 
громадсько-політичних рухах), І. Білоконь (дослідження соціально-
політичних настановлень молоді), О. Петрунько (аналіз проблеми 
відчуження сучасної молоді від активної громадсько-політичної 
діяльності) та ін. 

У сучасній українській політичній психології катастрофічно 
бракує досліджень, присвячених виявленню психологічного 
підґрунтя участі у певних громадських організаціях. Цим і 
обумовлено актуальність нашого дослідження. 

Метою дослідження є визначення особливостей мотивації 
вступу сучасної молоді до правих громадських рухів 

Ми припускаємо, що серед усіх мотивів вступу сучасної молоді 
до правих громадських організацій, домінують мотиви соціальної 
корисності та соціального визнання. Існують статеві відмінності в 
особливостях мотивації вступу в праві громадські рухи. Чоловіки 
мають вищий рівень мотивації вступу до правих громадських рухів 
порівняно з жінками. 

Активність особистості у політичній сфері є проявом соціальної 
активності особистості. Соціальна активність особистості – широке 
поняття, яке включає дії людей у різних сферах громадського  життя 
(правова, політична тощо). Соціальна активність включає в себе як 
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усвідомлені соціальні дії, так і імпульсивні, спровоковані ситуацією 
[1;2;3].  

Мотивація сучасної молоді до вступу в праві громадські рухи – 
це свідомі або підсвідомі спонукання, спрямовані на досягнення 
особистісно значимого результату, що передбачають участь у 
«правому» громадському русі задля досягнення певних цілей 
(приносити суспільну корисність, мати захист, займатися цікавими 
справами тощо).  

Найбільш яскравим прикладом «правих» громадських рухів є 
об’єднання «Правий сектор». Громадський рух «Правий сектор» 
виник як ситуативне угрупування революційно налаштованих 
активістів для того, щоб висловити відмінне від інших демонстрантів 
та лідерів опозиції бачення методів і цілей Євромайдану.  

Для дослідження особливостей мотивації сучасної молоді до 
вступу в «праві» громадські рухи було використано методики: 
методика діагностики мотиваційної структури особистості 
В. Мільмана та опитувальник «МАС» М. Кубишкіної. Також було 
використано U-критерій Манна-Уітні, для визначення статевих 
відмінностей в мотивації сучасної молоді. 

Загальна вибірка досліджуваних становить 40 осіб, віком від 18 
до 25 років, 20 чоловічої та 20 жіночої статі. Всі вони є членами 
«правих» громадських рухів: МГО «Моноліт», МГО «Сокіл», ГО 
«Патріот України» (Азов), «Чорний комітет», «Білий Молот», «Легіон 
88», «СНА», «С14», «УНА-УНСО», «Автономні націонал-соціалісти» 
«Правий Сектор». Стаж перебування досліджуваних у цих 
громадських рухах: близько 1 року. 

Згідно результатів дослідження за методикою діагностики 
мотиваційної структури особистості В. Мільмана, ми виявили, що 
дівчата показали високі результати за шкалами «Спілкування», 
«Загальна активність», «Творча активність», «Соціальна 
корисність», а також в них переважає «робоча» шкала 
вмотивованості.  

Хлопці показали високі результати за шкалами 
«Життєдіяльність», «Комфорт», «Соціальний статус», а також в них 
переважає «житейська» шкала вмотивованості.  

За методикою «МАС» М. Кубишкіної, у хлопців домінують 
шкали «Прагнення до досягнення мети» та «Прагнення до 
соціального престижу». За шкалою «Прагнення до досягнення мети» 
всі дівчата мають високі бали, за шкалами «Прагнення до 
соціального престижу» та «Прагнення до суперництва» результати 
дівчат перебувають на середньому рівні.  
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Є статистично значимі відмінності між мотивацією хлопців та 
дівчат за шкалою «Прагнення до суперництва»: хлопці налаштовані 
на суперництво в соціально-політичній сфері більше за дівчат.  

 Як бачимо, дівчата більшою мірою керуються мотивами 
соціальної корисності, вони більш відповідально ставляться до 
перебування в даних організаціях, мають яскраво виражений 
творчий підхід до роботи. У хлопців більше виражений «житейський» 
профіль вмотивованості при вступі у праві громадські рухи, що може 
свідчити  про наявність особистих інтересів та бажань, які можна 
задовольнити, перебуваючи в «правих» громадських рухах.  
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У наш час актуальною є проблема ставлення до військової 

служби загалом і, безпосередньо, до військовослужбовців. 
Ставлення до військових, у зв’язку з подіями на Сході України, 
зазнало значних змін. Кожен солдат, який захищає своє країну, має 
бути для українців героєм. Проте це не завжди так. У кожного є свої 
погляди на ситуацію, що склалась в країні. Неабияк впливає на 


