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Національні меншини є важливою частиною життя країни. Вони 
політично впливають на зовнішньополітичну діяльність країни, 
зокрема, залишаючись об’єктом посиленої уваги урядів і політичних 
сил, які аналізують і відстоюють позицію своїх співвітчизників за 
кордоном. В свою чергу, зовнішньополітичні фактори, зокрема, 
політика окремих держав і політичних лідерів, з якою 
ідентифікується та чи інша національна меншина, суттєво 
впливають на діяльність національних меншин. Тому вивчення та 
дослідження політичної активності національних меншин є дуже 
важливим. Попри актуальність теми, питання участі національних 
меншин у політичному житті в Україні залишається маловивченим. 

Наше дослідження ціннісних детермінант політичної активності 
осіб з числа польської національної меншини базувалось на 
методиці «Репертуарних решіток Келлі». Метою даної методики є 
отримання від кожного випробуваного репрезентативної вибірки 
«особистих конструктів» і оцінки взаємозв'язків між цими 
конструктами по мірі їх використання для категоризації списку 
знайомих випробуваному осіб.  

За результатами дослідження можемо зробити такий 
порівняльний аналіз та висновки(Рис. 1): 

Досліджувані, які є політично активними, виділили такі важливі 
якості як: лідерство, субсидіарність, амбіційність, інноваційність, 
надійність, прозорість. Вони наділяють себе половиною тих якостей, 
які, на їхню думку, можуть бути притаманні для хорошого політика. 
Виділені всі якості є позитивними. Найбільш важливими категоріями 
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є: особистісні якості, професійні вміння та культурно-етнічна 
приналежність. Абсолютно не важливим для політично активних 
досліджуваних є зовнішні атрибути політика. 

- Досліджувані, які не є політично активними, виділили такі 
важливі якості як: правдивість, рішучість, стійкість, 
справедливість,демократичність, працьовитість. Вони не бачать 
себе на місці депутата, саме тому не робили цей крок. Всі виділені 
якості, які, на їх думку притаманні для хорошого політика, є 
позитивними. Якщо досліджуваний С хоча б трішки ідентифікує себе 
з політиком, то досліджуваний D абсолютно не вважає, що має 
якості, які повинні бути наявні у хорошого політика. Найбільш 
важливими категоріями є: особистісні якості та професійні вміння 
політика. 

 
Рис. 1. Результати ціннісних детермінант політичної активності осіб з 

числа польської національної меншини 
 

Отже, для всіх досліджуваних важливими є особистісні якості 
(чесність, виваженість, духовність, ввічливість, вибагливість, 
терпиливість). Взагалі не є важливими для політично активних та 
неактивних осіб зовнішні атрибути політика. Майже всі якості, які 
виділяли досліджувані, у кожного є різними та несхожими. Лише 
одна якість повторюється  -  патріотизм.  Тобто важливою умовою 
для хорошого політика є саме патріотизм та любов до своєї країни.  
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Дослідження ціннісно-мотиваційної сфери є досить актуальними 
у будь-який час та в будь-якій сфері діяльності особистості. Що вже 
й казати про політичну сферу, яка регулює життя усього суспільства, 
впливає на прийняття політичних рішень, реалізацію потреб та 
інтересів громадян певної країни, а нам цікавим є саме політична 
сфера в Україні на Житомирщині. З кожним роком, з часів 
незалежності нашої держави, все більше починають приймати 
участь у політичному процесі представники національних меншин 
(поляки, білоруси, росіяни, болгари тощо). Особливо актуальною є 
проблема впливу ціннісно-мотиваційної сфери на їх політичну 
активність на локальному рівні. 

Вибірку склали 4 особи, які є представниками польської 
нацменшини та  водночас беруть активну участь у громадсько-
політичному житті нашого регіону.  

Для дослідження використовувався проект методики «Політичні 
дилеми» (Савиченко О.М., Манілов Ю.М.), за допомогою якого ми 
мали змогу поспілкуватися та водночас всебічно дослідити 
особливості ціннісно-мотиваційної сфери громадсько-політичних 
лідерів Житомирщини. Обробка здійснювалась за допомогою 


