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                                                   ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Вивчення проблеми соціально-політичної 

активності є для українського суспільства актуальним. Суспільна активність 

мотивується і спрямовується цінностями, які залежать від взаємовідносин між 

соціумом і окремою людиною. Нинішній розвиток суспільства зумовлений 

пошуком і зміною цінностей і ціннісних орієнтацій. У зв’язку з цим актуальним 

є питання дослідження ціннісних компонентів соціально-політичної активності 

сучасної молоді, яка є активним учасником суспільних процесів. Порівняльний 

аналіз цінностей молодих поляків і українців, які призводять до активності в 

суспільно-політичному житті, дасть можливість зрозуміти тотожності й 

відмінності у молоді різних країн, зокрема, України та Польщі. 

Соціально-політична активність в її загальних характеристиках 

досліджувалась Г. Алмондом, А. Гірман, Н. Дембицькою, О. Чемшитом. 

Психологічні складові соціально-політичної активності особистості описувалися 

такими авторами, як М. Білик, С. Верба, С. Грабовська, Л. Кияшко, А. Лісневська 

та інші. Проблему ціннісної регуляції активності досліджували К. Абульханова-

Славська, Д. Леонтьєв, М. Рокич, С. Рубінштейн, П. Якобсон. Національні 

особливості суспільно-політичної активності розглядали В. Васютинський, 

С. Макеєв, А. Надточій, Г. Пирог. Суспільна активність поляків і українців 

розглядалась такими авторами як О. Калакура, Т. Єременко, Р. Лозинський, 

О. Муравський та ін. 

Напрацювання багатьох авторів дозволяють встановити лише деякі аспекти 

зв’язку суспільної активності з цінностями, але національні особливості ціннісної 

детермінації соціально-політичної активності залишаються мало 

досліджуваними. Порівняльних досліджень ціннісних компонентів соціально-

політичної активності молодих поляків і українців недостатньо, як і методів та 
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методик вивчення конкретних психологічних елементів соціально-політичної 

активності, зокрема ціннісно-мотиваційних чинників цього процесу.  

Отже, соціальна і практична значущість проблеми та її недостатня 

розробленість у психологічній літературі зумовили вибір теми магістерської 

роботи «Ціннісні компоненти соціально-політичної активності молодих 

українців і поляків». 

Oб'єкт дocлiджeння: соціально-політична активність. 

Пpeдмeт дocлiджeння: ціннісні компоненти соціально-політичної 

активності молодих поляків і українців. 

Мeтa дocлiджeння: порівняти ціннісні компоненти соціально-політичної 

активності молодих поляків і українців. 

Гіпотеза дослідження: в цінностях, що визначають рівень соціально-

політичної активності молодих поляків і українців, існують відмінні риси: 

- серед соціально-політичних цінностей молодих українців переважають 

економічні свободи, поляків – права людини; 

- базовою цінністю соціально активних українців є досягнення, поляків – 

активні соціальні контакти. 

Зaвдaння дocлiджeння:  

1.На основі теоретичного аналізу визначити ціннісні компоненти 

соціально-політичної активності сучасної молоді і розробити теоретичну модель 

ціннісних компонентів суспільної активності молодих поляків і українців. 

2.Підібрати методики дослідження ціннісних компонентів суспільної 

активності. 

3.Емпірично дослідити особливості ціннісної детермінації соціально-

політичної активності молодих українців та поляків. 

4.Порівняти цінності, що обумовлюють суспільну активність молодих 

українців та поляків. 
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Методологічною та теоретичною основою нашого дослідження стали 

теорії про ціннісно-мотиваційну регуляцію діяльності (Д. Леонтьев, 

К. Абульханова-Славська), положення про психологічні чинники політичної 

активності молоді (Л. Кияшко, А. Лісневська); дані про політичну активність 

молоді Польщі та України (Н. Ішуніна, Л. Кияшко). 

Мeтoди тa opгaнiзaцiя дocлiджeння: із метою реалізації поставлених 

завдань нами були використані методи: теоретичні – аналіз наукової політико-

психологічної літератури; емпіричні – опитувальник термінальних цінностей 

І. Сеніна і адаптована методика вивчення політичних орієнтацій особистості 

Г. Пирог, методи математичної статистики – t-критерій Стьюдента. 

Вибірку дослідження склали поляки та українці віком 20-30 років, з них 35 

осіб, які проживають в Україні і 35 осіб, які проживають у Польщі.  

Нaдiйнicть i вipoгiднicть дocлiджeння забезпечується послідовною 

реалізацією теоретичних положень у розв’язанні завдань емпіричного 

дослідження; використанням валідних діагностичних методик, адекватних меті й 

завданням роботи; репрезентативністю вибірки учасників дослідження; 

поєднанням кількісного та якісного аналізу експериментальних даних, 

використанням методів статистичної обробки матеріалу. 

Наукова новизна та теоретичне значення: 

- вперше проводився порівняльний аналіз ціннісних компонентів 

соціально-політичної активності молодих українців і поляків; 

- уточнено зміст та структуру соціально-політичної активності молодих 

українців і поляків; 

- набуло подальшого розвитку теорія ціннісної обумовленості соціально-

політичної активності. 

Практичне значення дослідження полягає у тому, що отримані результати 

щодо ціннісних компонентів соціально-політичної активності молодих поляків і 
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українців можуть дати поштовх для подальшого дослідження в галузі політології, 

психології та соціології. 

Апробація. Результати теоретичного аналізу дипломної роботи були 

представлені на Всеукраїнській науково-практичній конференції для молодих 

учених «Актуальні проблеми особистісного зростання» (Житомир, 2019) та на 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психології 

та педагогіки» (Харків, 2019). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 2 публікаціях: 

1. Габрук К. Психологічні дослідження ціннісних орієнтацій / К. Габрук 

// «Актуальні проблеми особистісного зростання» : зб. наукових праць за 

матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих 

вчених.- Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2019. – С. 31-33. 

2. Габрук К. Ціннісні компоненти соціально-політичної активності 

молодих українців і поляків / Г. Пирог, К. Габрук // «Актуальні проблеми 

психології та педагогіки» : зб. тез міжнародної науково-практичної конференції. 

– Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2019. 

Структура та обсяг роботи: наукова робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (87 найменувань) та 9 додатків. Основний зміст роботи 

викладено на 80 сторінках (загальний обсяг роботи – 113 сторінок). У роботі 

міститься 34 рисунки та 5 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ЦІННІСНИХ КОМПОНЕНТІВ 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ І 

ПОЛЯКІВ 

 

Висновки до розділу 1 

 

В результаті теоретичного аналізу наукової літератури, що стосується 

проблематики дослідження ціннісних компонентів соціально-політичної 

активності молодих українців і поляків вдалося сформувати наступні висновки: 

1. З психологічної точки зору поняття «суспільно-політична активність» 

можна розглядати як складне багатокомпонентне психічне утворення, що 

базується на потребах, інтересах особистості, реалізується в системі цільових 

настановлень, ціннісних орієнтацій та ставлень, що існують як внутрішня 

готовність до дії та які регулюють індивідуальну поведінку 

2. Суспільно-політична активність особистості є наслідком взаємодії 

чинників індивідуально-психологічного і мікросоціального рівнів. Складовою 

ефективності громадянського виховання та політичної соціалізації є врахування 

як суб’єктивних, так і об’єктивних компонентів, що стимулюють або блокують 

реалізацію потенціалу участі у суспільно-політичному житті з боку молоді. 

3. Аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень ціннісних орієнтацій 

показав, що у сучасній психологічній науці, незважаючи на значний обсяг 

теоретичних та практичних досліджень, усе ще не вироблено єдиного розуміння 

поняття «ціннісна орієнтація». 

4. Врахування як суб’єктивних, так і об’єктивних чинників, що 

стимулюють або перешкоджають реалізації молоддю потенціалу участі у 

соціально-політичному житті суспільства − важлива умова ефективності її 

громадянського виховання та політичної соціалізації. 
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5. В процесі аналізу наукової літератури вдалося розробити теоретичну 

модель дослідження, згідно з якою рівень суспільно-політичної активності 

пов’язаний з цінностями. У зв’язку з відмінностями суспільно-політичного 

життя, активність молодих українців і поляків обумовлена різними цінностями. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ 

СКЛАДОВИХ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 

 

Висновки до розділу 2 

 

Аналіз та узагальнення методів вивчення ціннісних складових соціально-

політичної активності дозволяють зробити наступні висновки: 

1. Для дослідження ціннісних складових соціально-політичної активності 

психологи використовують такі методи, як опитування, анкетування, незакінчені 

речення, інтерв'ю тощо. 

2. Найбільш вживанішим є метод опитування, за допомогою якого можна 

зібрати дані шляхом безпосереднього чи опосередкованого спілкування з 

досліджуваним. 

3. Для дослідження ціннісних складових соціально-політичної активності 

було запропоновано діагностичний комплекс, що включав методику «Політичні 

орієнтації особистості» Г. В. Пирог та оптувальник термінальних цінностей 

І. Г. Сеніна  

4. Обробка результатів передбачає кількісний та якісний аналізи. 

Кількісний аналіз результатів дослідження включав визначення середніх 

показників (середнє арифметичне значення), частотний (процентний) аналіз для 

вибірки загалом та порівняльний аналіз соціально-політичної активності 

молодих поляків і українців. 

5. Використання даних методів, дотримання послідовності даних етапів 

дослідження забезпечує вивчення компонентів теоретичної моделі ціннісних 

компонентів соціально-політичної активності молодих українців і поляків, 

дозволяє ефективно здійснити процедуру дослідження і максимально повно 
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отримати інформацію про досліджуване явище, що відповідає поставленим меті 

та завданням.  
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РОЗДІЛ 3 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІННІСНИХ КОМПОНЕНТІВ 

СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДИХ УКРАЇНЦІВ І 

ПОЛЯКІВ 

 

3.1. Показники соціально-політичної активності молоді 

 

3.1.1. Особливості соціально-політичної активності українців 

Метою цього етапу дослідження стало вивчення особливостей соціально-

політичної активності молодих поляків і українців за методикою «Політичні 

орієнтації особистості» (Г. В. Пирог). 

Визначення актуальних соціально-політичних проблем і потреб молодих 

українців показало, що більше половини опитуваних (62,9%) вважають, що вони 

живуть середньо, 31,5% – більш-менш пристойно, 2,8% – на межі бідності, така 

ж кількість (2,8%) – за межею бідності (рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1. Субєктивна оцінка матеріального становища молодих українців 

 

2,80% 2,80%

62,90%

31,50%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

живу «за межею 
бідності»

живу «на межі 
бідності»

живу середньо живу більш-менш 
пристойно

живу без 
матеріальних турбот 



13 

 

Ранжування соціально-психологічних проблем з точки зору їх актуальності 

для досліджуваних показало, що найбільша кількість опитаних українців на 

перше місце ставлять «можливість висловлювати свої політичні погляди, свобода 

слова» (28,5%), трохи менше «захищеність від іноземної збройної агресії», 

«почуття належності до певної спільноти», «суспільне визнання результатів своєї 

діяльності» (17,1%) (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Актуальні соціально-психологічні проблеми українців 

 

За середніми ранговими значеннями найбльш актуальною є соціально-

політична проблема «суспільне визнання результатів своєї діяльності» (3.3), 

трохи менш значимими «захищеність від іноземної збройної агресії» (3.6) і 

«задоволеність своїм соціальним, національним, мовним статусом в політичній 

системі суспільства» (3.7), найменш актуальними є «вільні прозорі вибори» (рис. 

3.3). 
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 Рис. 3.3. Ранжування соціально-психологічних проблем 

 

Найбільш значущою соціально-психологічною потребою виявилася 

«соціальна» (3,7), тобто для опитуваних важливим є почуття належності до 

певної спільноти (громади) та суспільне визнання результатів своєї діяльності, а 

також «потреба в безпеці» (4), тобто  захищеність від іноземної збройної агресії, 

захищеність від кримінальних елементів. Найменш значущою є потреба у 

соціально-політичному самовираженні (6,9) (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Середні значення соціально-психологічних проблем за потребами Маслоу 

Рівень потреб (за 

Маслоу) 

Соціально-психологічні потреби Середні значення 

Фізіологічний 

 

 

 

гарантований державою 

прожитковий мінімум 
6,3 

5,6 
гарантоване державою 

забезпечення для незахищених 

категорій громадян (в тому числі, 

студентів і пенсіонерів) 

4,9 

6,3

3,6
4,2

3,3

5,1

3,7

6,8

4,4
4,9

8,7

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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Безпеки захищеність від іноземної 

збройної агресії 
3,6 

4 
захищеність від кримінальних 

елементів 
4,4 

Соціальний 

 

 

почуття належності до певної 

спільноти (громади) 
4,2 

3,7 
суспільне визнання результатів 

своєї діяльності 
3,3 

Поваги 

 

 

задоволеність своїм соціальним, 

національним, мовним статусом в 

політичній системі суспільства 

3,7 

5,2 

прагнення мати однодумців, які 

поділяють мої погляди 
6,8 

Самовираження 

 

можливість висловлювати свої 

політичні погляди, свобода слова 
5,1 

6,9 

вільні і прозорі вибори 8,7 

 

Майже третина досліджуваних українців (34,2%) цікавляться політикою, 

17,2 % не цікавляться і майже половина не можуть визначитися з цим питанням 

(рис. 3.4). 
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Рис. 3.4. Оцінка політичної зацікавленості українців  

 

На думку половини досліджуваних (51,4%) участь громадян у політичному 

житті впливає на долю міста, третина досліджуваних (37,1%) вважають, що 

можуть впливати на долю країни, і невелика кількість (3%) на долю світу           

(рис. 3.5). 

 

 

Рис. 3.5. Оцінка можливого впливу на політичне життя з боку громадян 
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активність вони демонструють у громадській діяльності під час навчання в 
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коледжі, інституті, університеті (17,1%) та на роботі (8,7%), хоча кількість таких 

людей дуже невелика. Близько 17,1 % досліджуваних не вважають себе 

активними в суспільно-політичній діяльності, але беруть участь в окремих подіях 

і акціях (рис. 3.6).  

 

 

Рис. 3.6. Участь українців в суспільно-політичній активності 

 

 Більшість досліджуваних українців не є постійними членами політичних і 

громадських організацій, але невеликий % (11-15%) іноді співпрацюють з 

політичними і громадськими організаціями (рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7. Приналежність українців до організацій 

17,1 8,7 5,7 0 2,9

57,2

74,2 74,2
79,9

91,4

25,7
17,1 20,1 20,1 5,7

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

громадському житті 
під час навчання в 

школі, коледжі, 
інституті 

громадському житті 
на роботі, 

профспілкової 
діяльності 

волонтерській 
діяльності 

політичних акціях політичній діяльності 

Так Ні Вагаюсь

0 014,3 11,5

85,7

2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

політичної організації (партії, об'єднання, руху) громадської організації, руху 

Так Вагаюсь Ні



18 

 

 Участь у політичних виборах досить активна – 94,2% досліджуваних 

українців брали участь у виборах Президента і Верховної Ради (рис. 3.8). 

 

  

 Рис. 3.8. Участь українців у виборах 

 

Майже всі опитувані українці (91,4%) вважають правомірним у разі 

незадоволення діяльністю влади звернення до офіційних органів влади, в 

правоохоронні органи, більше половини опитуваних (71,4%) вважають 

правомірним привернення уваги громадськості, половина (54,2%) краще 

звернуться до суду, за допомогою страйків свою проблему вирішить майже 

половина опитуваних (48,5%). Майже половина влаштують демонстрації та 

мітинги (48,5%), петиціями скористуються третина опитуваних (37,2%), за 

збройними методами звернуться невелика кількість опитуваних (11,5%)           

(рис. 3.9). 
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0%
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Рис. 3.9. Дії громадян на неправомірні дії влади  

 

Майже половина опитуваних (45,7%) будуть скоювати акції протесту в 

політичних цілях, 14,3% опитуваних візьмуть в руки зброю, менша кількість 

(11,5%) стане руйнувати матеріальні цінності (рис. 3.10). 

 

 

Рис. 3.10. Дії українців при несприятливих політичних ситуаціях 
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 Якщо небезпека буде загрожувати близьким людям, то половина 

опитуваних (57,1%) готові взяти в руки зброю, якщо країні – 5,7%, якщо 

небезпека буде загрожувати місту, то лише 3% візьмуть зброю, співвітчизникам  

і іншим людям в інших країнах – 0% (рис. 3.11). 

 

 

Рис. 3.11. Ситуації, за яких українець може взяти в руки зброю 

 

 Ранжування соціально-політичних цінностей показало, що найбільша 

кількість досліджуваних на перше місце ставлять цінність «політичні свободи» 

(25,7%), менше людей віддають перевагу цінності «незалежність» (17,1%), ще 

трохи менше «рівність» і «економічна свобода» (11,5%) та цінності 

«справедливість» (8,5%) (рис. 3.12). 
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Рис. 3.12. Соціально-політичні цінності українців 

 

Ранжування соціально-політичних цінностей показало, що найменшу 

кількість балів, тобто найвищий ранг отримала соціально-політична цінність 

«економічні свободи» (3,1), трохи більше балів «соціальна захищеність» (3,8) і 

«політичні свободи» (3,9). Тобто для опитуваних в середньому «економічні 

свободи» стоять на перших місцях (рис. 3.13). 

 

 

Рис. 3.13. Ранжування соціально-політичних цінностей 
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Отже, результати дослідження за методикою «Політичні орієнтації 

особистості» показали, що що третина опитуваних молодих українців (34,2%) 

цікавляться політикою та половина опитуваних (51,4%) вважають, що можуть 

вплинути на долю міста. Найбільшу активність українці демонструють у 

громадській діяльності під час навчання (17,1%), більшість українців не є 

постійними членами політичних та громадських організацій, але 94,2% приймали 

участь у виборах Президента та Верховної Ради. Ранжування соціально-

політичних цінностей показало, що найвищий ранг отримала соціально-

політична цінність «економічні свободи». 

 

3.1.2. Особливості соціально-політичної активності поляків 

Дослідження соціально-політичної активності поляків за методикою 

«Політичні орієнтації особистості» (Пирог Г. В.) показало наступні результати. 

Майже половина опитуваних (48,6%) вважають, що вони живуть середньо, 

трохи менше (40%) – більш-менш пристойно, 8,6% - без матеріальних турбот, 

2,8% - на межі бідності (рис. 3.14). 

 

Рис. 3.14. Суб’єктивна оцінка матеріального становища молодих поляків 
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Ранжування соціально-психологічних проблем з точки зору їх актуальності 

для досліджуваних показало, що найбільша кількість досліджуваних на перше 

місце ставлять «суспільне визнання результатів своєї діяльності) (25,7%) і 

«можливість висловлювати свої політичні погляди, свобода слова» (25,7%), 

трохи менше «задоволеність своїм соціальним, національним, мовним статусом 

в політичній системі суспільства» (17,1%) (рис. 3.15). 

 

 

 

Рис. 3.15. Актуальні соціально-психологічні проблеми поляків 

 

За середніми ранговими значеннями найбільш актуальною є соціально-

політична проблема «можливість висловлювати свої політичні погляди, свобода 

слова» (2,8), трохи більше балів «прагнення мати однодумців, які поділяють мої 

погляди» (3,2) і «суспільне визнання результатів своєї діяльності» (3,6), найменш 

актуальною є «захищеність від кримінальних авторитетів» (рис. 3.16). 
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Рис. 3.16. Ранжування соціально-психологічних проблем 

 

Найбільш важливими соціально-психологічними потребами виявилися 

«повага» (3.6) і «самовираження» (3.6), тобто для опитуваних найбільш 

важливим є задоволеність своїм соціальним, національним, мовним статусом в 

політичній системі суспільства, прагнення мати однодумців, які поділяють  

погляди, можливість висловлювати свої політичні погляди, свобода слова та 

вільні і прозорі вибори. Найменш значущою є потреба є «фізіологочна» потреба 

(5.9) (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Середні значення соціально-психологічних проблем за потребами Маслоу 

Рівень потреб за 

Маслоу 

Соціально-психологічні потреби Середні значення 

 

Фізіологічний 

 

гарантований державою 

прожитковий мінімум 
5,6 5,9 

5,6

4,3

5,8

3,6

2,8

4

3,2

7,1

6,2

4,4

0
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гарантоване державою 

забезпечення для незахищених 

категорій громадян (в тому числі, 

студентів і пенсіонерів) 

6,2 

Безпека 

 

 

захищеність від іноземної 

збройної агресії 
4,3 

5,7 
захищеність від кримінальних 

елементів 
7,1 

Соціальний 

 

 

почуття належності до певної 

спільноти (громади) 
5,8 

4,7 
суспільне визнання результатів 

своєї діяльності 
3,6 

Повага 

 

 

задоволеність своїм соціальним, 

національним, мовним статусом в 

політичній системі суспільства 

4 

3,6 

прагнення мати однодумців, які 

поділяють мої погляди 
3,2 

Самовираження 

 

 

можливість висловлювати свої 

політичні погляди, свобода слова 
2,8 

3,6 

вільні і прозорі вибори 
4,4 

 

Половина досліджуваних поляків (51,2%) цікавляться політикою, 29,2% не 

зацікавлені та 19,6%  не можуть визначитися з цим питанням (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Оцінка політичної зацікавленості поляків 

 

На думку половини досліджуваних (52,2%) участь громадян у політичному 

житті впливає на долю країни, 23,4%  вважають, що можуть впливати на долю 

міста та невелика кількість (2%) на долю світу (рис. 3.18). 

 

 

Рис. 3.18.  Оцінка можливого впливу на політичне життя з боку громадян 

 

Визначення міри активності поляків показало, що найбільшу активність 

вони демонструють у волонтерській діяльності (54,2%) та у громадському житті 
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на роботі, профспілкової діяльності (17,3%). Близько 25% досліджуваних не 

вважають себе активними в громадському житті під час навчання, але беруть 

участь в окремих подіях і акціях (рис. 3.19).  

 

 

Рис. 3.19. Участь поляків в суспільно-політичній активності 

 

 Більшість досліджуваних поляків не є постійними членами політичних і 

громадських організацій, але невеликий % (11-14%) іноді співпрацюють з 

політичними і громадськими організаціями (рис. 3.20). 

 

 

Рис. 3.20. Приналежність поляків до організацій 
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Участь у політичних виборах досить активна – 91,4% досліджуваних 

поляків брали участь у виборах Президента (рис. 3.21). 

 

 

Рис. 3.21. Участь поляків у виборах 

  

 Майже всі опитувані поляки (94,2,4%) вважають правомірним у разі 

незадоволення діяльністю влади звернення до офіційних органів влади, в 

правоохоронні органи, більше половини опитуваних (71,4%) вважають 

правомірним привернення уваги громадськості, 60% краще звернуться до суду, 

трохи менше половини (42,8%) влаштують демонстрації та мітинги. Третина 

опитуваних (31,5%) вирішить свою проблему за допомогою страйків, петиціями 

скористуються 25,7%  і лише 5,7% скористуються збройними методами боротьби 

(рис. 3.22). 
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Рис. 3.22. Дії громадян на неправомірні дії влади  

 

Більше половини опитуваних (62,9%) будуть скоювати акції протесту в 

політичних цілях, 8,6% опитуваних візьмуть в руки зброю, менша кількість 

(5,8%) стане руйнувати матеріальні цінності (рис. 3.23). 

 

 

Рис. 3.23. Дії поляків при несприятливих політичних ситуаціях 
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Якщо небезпека буде загрожувати близьким людям, то половина 

опитуваних (51,4%) готові взяти в руки зброю, якщо  небезпека буде загрожувати 

місту, країні або співвітчизникам, то лише 2,8% візьмуть зброю, іншим людям в 

інших країнах – 0% (рис. 3.24). 

 

 

Рис. 3.24. Ситуації, за яких поляк може взяти в руки зброю 

 

 Ранжування соціально-політичних цінностей показало, що найбільша 

кількість досліджуваних на перше місце ставлять цінність «права людини» 

(25,7%) та «економічні свободи» (25,7%), менше опитуваних віддають перевагу 

цінності «соціальна захищеність» (11,4%) (рис. 3.25). 
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Рис. 3.25. Соціально-політичні цінності поляків 

 

Ранжування соціально-політичних цінностей показало, що найменшу 

кількість балів, тобто найвищий ранг отримала соціально-політична цінність 

«права людини» (3,1), трохи більше балів «сильний авторитетний лідер» і 

«економічні свободи» (3,6) (рис. 3.26). 

 

 

Рис. 3.26. Ранжування соціально-політичних цінностей 
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Отже, результати даного дослідження за методикою «Політичні орієнтації 

особистості» показали, що половина опитуваних поляків (51,2%) цікавляться 

політикою та вважають, що можуть вплинути на долю країни (52,2%). Найбільшу 

активність поляки проявляють у волонтерській діяльності (54,2%) та не є 

постійними членами політичних та громадських організацій, але майже всі 

опитувані поляки приймали участь в останніх виборах Президента (91,4%). У разі 

незадоволення діяльністю влади 94,2% опитуваних звернуться до офіційних 

органів влади та будуть скоювати акції протесту (62,9%). Якщо небезпека буде 

загрожувати близьким, то 51,4% візьмуть в руки зброю. Найважливішими 

потребами за Маслоу виявилися «самовираження» і «повага», тобто для 

опитуваних найбільш важливим є задоволеність своїм соціальним, національним, 

мовним статусом в політичній системі суспільства, прагнення мати однодумців, 

які поділяють мої погляди, можливість висловлювати свої політичні погляди, 

свобода слова та вільні і прозорі вибори. 

Ранжування соціально-політичних цінностей показало, що  найвищий ранг 

отримала соціально-політична цінність «права людини».  

 

Отже, за результатами вивчення соціально-політичної активності молодих 

українців і поляків, більш зацікавлені в політиці виявилися поляки, однак 

українці більш схильні до того, що своїми діями вони можуть повпливати на 

долю свого міста. Українці частіше приймають участь у громадському житті, а 

поляки частіше включаються в профспілкову діяльність та більше займаються 

волонтерською діяльністю ніж українці.  

Поляки на відміну від українців є членами політичних організацій, хоча ця 

кількість не є достатньою. Майже однакова кількість опитуваних в двох країнах 

приймали участь у якості виборця на останніх виборах в країні. Щодо 

найважливіших цінностей, які наштовхують до активності в соціально-

політичному житті, в українців можна виділити такі як «економічні свободи». З 
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боку поляків дещо інша картина, найважливішими цінностями виявилися «права 

людини». Це може бути спричинено тим, що поляки більше цікавляться саме 

політикою, законами і правами і схильні відстоювати свої права за допомогою 

правоохоронних органів, привернення уваги громадськості та суду. При 

несприятливих соціально-політичних умовах українці більш схильні до 

рішучіших дій, таких як петиції, страйки, мітинги та збройні методи боротьби, 

які ми могли спостерігати у 2014 році.  

Українці більш схильні до руйнування матеріальних цінностей та зброї при 

несприятливих політичних ситуаціях, ніж поляки. Якщо небезпека буде 

загрожувати близьким, місту та країні, опитувані візьмуть зброю майже у 

однаковому співвідношенні. Найбільшими соціально-психологічними 

проблемами для українців виявилася «соціальна», тобто почуття належності до 

певної спільноти (громади) і суспільне визнання результатів своєї діяльності, що 

збігається з нинішньою ситуацією в країні. Щодо поляків, то це «самовираження» 

і «повага», тобто для опитуваних найбільш важливим є задоволеність своїм 

соціальним, національним, мовним статусом в політичній системі суспільства, 

прагнення мати однодумців, які поділяють мої погляди, можливість 

висловлювати свої політичні погляди, свобода слова та вільні і прозорі вибори, 

що може свідчити про певні труднощі в даних галузях, тому поляки і схильніші 

до більш мирних розв’язань і звертаються до офіційних органів влади, адже 

політична ситуація в обох країнах значно відрізняється. Щодо матеріального 

становища, то кращим воно виявилося в Польщі, що дає підстави думати про те, 

що матеріальні блага також відіграють важливу роль у прийнятті та сприйманні 

соціально-політичних ситуацій та дій щодо них. 
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3.2. Особливості ціннісних орієнтацій молодих поляків і українців 

 

 3.2.1. Особливості ціннісних орієнтацій українців 

Метою цього етапу дослідження стало вивчення і порівняння ціннісних 

орієнтацій молодих поляків і українців за допомогою опитувальника 

термінальних цінностей І. Г. Сеніна. 

За результатами дослідження були обраховані середні значення 

термінальних цінностей і життєвих сфер молодих українців. 

Українці найбільш високо оцінюють термінальні цінності «активні 

соціальні контакти» (5,37), «досягнення» (5,30) і «високе матеріальне становище» 

(5,23), найменш – «духовне задоволення» (3,17) (рис. 3.27). 

 

 

 Рис. 3.27. Термінальні цінності українців 

 

Найважливішими життєвими сферами українців є «громадське життя» 

(6,90) та «сімейне життя» (5,47), найменш важливіше – «професійне життя» (2,73) 

(рис. 3.28). 

4,57

5,23

4,23

5,37

4,47

5,3

3,17

4,77

0

1

2

3

4

5

6



35 

 

 

Рис. 3.28. Життєві сфери українців 

 

3.2.2. Особливості ціннісних орієнтацій поляків 

За результатами дослідження були обраховані середні значення 

термінальних цінностей і життєвих сфер молодих поляків. 

Для поляків найбільш важливими термінальними цінностями також є 

«досягнення» (5,13), «активні соціальні контакти» (5,10) та «високе матеріальне 

становище» (5,10), найменш важливими – «духовне задоволення» (2,87). 

Незважаючи на однаковий вибір українців і поляків термінальних цінностей, 

показники поляків є дещо меншими ніж у українців (рис. 3.29). 
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Рис. 3.29. Термінальні цінності поляків 

 

Поляки виділили такі вагомі життєві сфери як «громадське життя» (6,60) та 

«захоплення» (5,17). Незважаючи на деяку відмінність у результатах, у українців 

можна спостерігати вищі показники (рис. 3.30). 

 

 

Рис. 3.30. Життєві сфери поляків 
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Показники цінностей та важливих життєвих сфер досліджуваних українців 

і поляків було порівняно за допомогою t-критерій Стьюдента для незалежних 

вибірок (табл. 3.3).  

 

Таблиця 3.3 
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t крит(5%)=2,002 1,18 0,49 1,33 0,64 0,18 0,38 0,78 0,27 0,35 0,38 1,58 1,02 0,52 

 

За результатами порівняння, можна зробити висновок, що між цінностями 

молодих українців і поляків немає статистично значущих відмінностей. 

Найбільша різниця спостерігається у цінностях сімейного життя та власного 

престижу. 

 

Отже, за результатами дослідження можна сказати, що на суспільно-

політичну включеність молодих українців впливають такі термінальні цінності, 

як «активні соціальні контакти», «досягнення» і «високе матеріальне 

становище». Термінальні цінності поляків виявилися такими ж, як в українців, 

однак бали є дещо нижчими («досягнення», «активні соціальні контакти» та 

«високе матеріальне становище»), що може свідчити про те, що цінності двох 

країн є однаковими через те, що дві країни знаходяться поруч, мають багато 

спільного, спільну історію, зв’язки, однак для українців дані термінальні цінності 

є дещо важливішими.  

Найважливішими життєвими сферами для українців виявилися 

«громадське життя» та «сімейне життя». Найважливішими життєвими сферами 
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для поляків є «громадське життя» та «захоплення»; можливо це спричинено тим, 

що поляки одружуються пізніше ніж українці і для 25-річних опитуваних сімейне 

життя поки що не є актуальною життєвою сферою.  

 

3.3. Особливості ціннісної структури молодих поляків і українців з 

високим рівнем суспільної активності 

 

 За допомогою методики вивчення політичних орієнтацій особистості 

Г.В. Пирог були виділені групи найбільш активних українців і поляків, для яких 

було визначено їхні найважливіші цінності. Завдяки цим результатам ми 

зможемо порівняти найбільш активних українців і поляків та виявити причини 

такої активності. 

 Найбільшу кількість балів з рівня суспільно-політичної активності набрали 

8 осіб як з української сторони, так і з польської. Нами було проаналізовано, які 

найважливіші соціально-політичні цінності та соціально-психологічні проблеми 

є актуальними для цих респондентів. Для українців найважливішими соціально-

політичними цінностями є – «політичні свободи». Для поляків – «політичні 

свободи» і «економічні свободи». (Додаток Ж, Додаток И). 

 Для визначення прихильності респондентів до певних типів ідейно-

політичних течій, політичних ідеологій (лібералізму, консерватизму, соціалізму, 

націоналізму, авторитаризму) ми розрахували середній ранг цінностей кожного 

виду ідеології, що складається з трьох цінностей: 

-лібералізм: політичні свободи, права людини, економічні свободи; 

-консерватизм: традиції, порядок, релігія; 

-соціалізм: рівність, справедливість, соціальна захищеність; 

-націоналізм: патріотизм; нація, незалежність; 

 -авторитаризм: державний контроль, сильна влада, сильний, авторитетний 

лідер. 
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 За даними дослідження  можна спостерігати, що прихильність найбільш 

активних українських і польських респондентів найбільше схильна до 

лібералізму: політичні свободи, права людини, економічні свободи, базовим 

принципом якого є ідеологія, яка виходить з положення про те, що індивідуальні 

свободи людиниє правовим базисом суспільства та економічного ладу               

(рис. 3.31). 

 

 

Рис. 3.31. Полятичні ідеології молодих українців і поляків 

 

 Також для вивчення і порівняння ціннісних орієнтацій найактивніших 

молодих поляків і українців був використаний опитувальник термінальних 

цінностей Сеніна І. Г .  

 За результатами опитування було виявлено, що для найактивніших 

українських респондентів найбільш важливішою термінальною цінністю 

виявилися «досягнення», тобто для українців важливо щоб їхні здобутки були 

оцінені, тоді за таких умов вони будуть активними в суспільно-політичному 

житті.  

 Найважливішою життєвою сферою виявилося «громадське життя», тобто 

потреби і інтереси активних українських респондентів формують певні політичні 
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цілі соціальних груп. На цій цільовій основі і виникають політичні партії, 

громадські рухи, владні державні інституції, які здійснюють конкретну 

політичну діяльність. 

 За результатами опитування було виявлено, що для найактивніших 

польських респондентів найбільш важливішою термінальною цінністю 

виявилися «активні соціальні контакти», тобто для продуктивної і активної 

включеності в політичне життя повинні бути певні соціальні зв’язки та інтереси. 

 Найважливішою життєвою сферою  також виявилося «громадське життя», 

тобто як і для українців, для поляків включеність в соціум є важливим для 

політичної активності (Додаток К). 

 

В цілому, за результатами дослідження ціннісної структури молодих 

поляків і українців з високим рівнем суспільної активності виявилися деякі 

розбіжності в їхніх цінностях, зокрема, для українців найбільш важливими 

соціально-політичними проблемами виявилися «політичні свободи». Для поляків 

найбільш важливими соціально-політичними проблемами виявилися «політичні 

свободи» і «економічні свободи».  

 За даними дослідження  можна спостерігати, що прихильність найбільш 

активних українських і польських респондентів найбільше схильна до 

лібералізму: політичні свободи, права людини, економічні свободи, базовим 

принципом якого є ідеологія, яка виходить з положення про те, що індивідуальні 

свободи людиниє правовим базисом суспільства та економічного ладу.   

За результатами опитування було виявлено, що для найактивніших 

українських респондентів найбільш важливішою термінальною цінністю 

виявилися «досягнення», найважливішою життєвою сферою виявилося 

«громадське життя». За результатами опитування було виявлено, що для 

найактивніших польських респондентів найбільш важливішою термінальною 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
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цінністю виявилися «активні соціальні контакти», найважливішою життєвою 

сферою  також виявилося «громадське життя». 

Потрібно сказати про те, що результати найбільш соціально і політично 

активних дещо відрізняється від тих, що з нижчим рівнем активності, що дає 

змогу простежити різницю між ціннісними орієнтаціями. Також слід зауважити, 

що термінальні цінності і життєві сфери активних молодих поляків і українців 

відрізняються від молодих людей з нищим рівнем активності. 

 

Висновки до розділу 3 

 

На основі результатів проведеного емпіричного дослідження можна 

зробити наступні висновки: 

1. Результати дослідження за методикою «Політичні орієнтації 

особистості» показали, що третина опитуваних молодих українців (34,2%) 

цікавляться політикою та половина опитуваних (51,4%) вважають, що можуть 

вплинути на долю міста. Найбільшу активність українці демонструють у 

громадській діяльності під час навчання (17,1%), більшість українців не є 

постійними членами політичних та громадських організацій, але 94,2% приймали 

участь у виборах Президента та Верховної Ради. Ранжування соціально-

політичних цінностей показало, що найвищий ранг отримала соціально-

політична цінність «економічні свободи». 

2. Результати даного дослідження за методикою «Політичні орієнтації 

особистості» показали, що половина опитуваних поляків (51,2%) цікавляться 

політикою та вважають, що можуть вплинути на долю країни (52,2%). Найбільшу 

активність поляки проявляють у волонтерській діяльності (54,2%) та не є 

постійними членами політичних та громадських організацій, але майже всі 

опитувані поляки приймали участь в останніх виборах Президента (91,4%). У разі 

незадоволення діяльністю влади 94,2% опитуваних звернуться до офіційних 
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органів влади та будуть скоювати акції протесту (62,9%). Якщо небезпека буде 

загрожувати близьким, то 51,4% візьмуть в руки зброю. Найважливішими 

потребами за Маслоу виявилися «самовираження» і «повага». 

Ранжування соціально-політичних цінностей показало, що  найвищий ранг 

отримала соціально-політична цінність «права людини».  

3. За результатами дослідження можна сказати, що на суспільно-політичну 

включеність молодих українців впливають такі термінальні цінності, як «активні 

соціальні контакти», «досягнення» і «високе матеріальне становище». Результати 

поляків з термінальних цінностей виявилися такими ж, як в українців, однак бали 

є дещо нижчими («досягнення», «активні соціальні контакти» та «високе 

матеріальне становище»), що може свідчити про те, що цінності двох країн є 

однаковими через те, що дві країни знаходяться поруч, мають багато спільного, 

спільну історію, зв’язки, однак для українців дані термінальні цінності є дещо 

важливішими. Найважливішими життєвими сферами для українців виявилися 

«громадське життя» та «сімейне життя». Найважливішими життєвими сферами 

для поляків є «громадське життя» та «захоплення». 

4. За результатами опитування було виявлено, що для найактивніших 

українських респондентів найбільш важливішою термінальною цінністю 

виявилися «досягнення», найважливішою життєвою сферою виявилося 

«громадське життя». За результатами опитування було виявлено, що для 

найактивніших польських респондентів найбільш важливішою термінальною 

цінністю виявилися «активні соціальні контакти», найважливішою життєвою 

сферою  також виявилося «громадське життя». 

5. Потрібно сказати про те, що результати найбільш соціально і політично 

активних дещо відрізняється від тих, що з нижчим рівнем активності, що дає 

змогу простежити різницю між ціннісними орієнтаціями. Також слід зауважити, 

що термінальні цінності і життєві сфери активних молодих поляків і українців 

відрізняються від молодих людей з нищим рівнем активності. 
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ВИСНОВКИ 

 

Теоретичний аналіз та емпіричне дослідження ціннісних компонентів 

соціально-політичної активності молодих поляків і українців дали можливість 

зробити наступні висновки. 

1. Теоретичний аналіз проблеми ціннісних складових суспільно-політичної 

активності показав, що поняття соціально-політичної активності тривалий час 

залишалася малодослідженим явищем та поза увагою політичних і соціальних 

психологів, хоча розбудова суспільства вимагає активної суспільно-політичної 

діяльності з боку кожної особистості, спрямованості її політичних дій на 

захоплення тих спільнот, з якими вона себе ідентифікує. Політична активність 

молоді визначається такими індивідуально-психологічними чинниками, як 

цінності, смисложиттєві орієнтації, мотиви суспільно-політичної поведінки. За 

результатами теоретичного аналіза наукової літератури було створено 

структурну модель ціннісних компонентів суспільно-політичної активності 

молодих поляків і українців.  

2. Для емпіричного дослідження ціннісних компонентів суспільно-

політичної активності було підібрано методи: для визначення психологічних 

особливостей політичних орієнтацій респондентів – методика вивчення 

політичних орієнтацій особистості (Г. В. Пирог), для виділення найважливіших 

термінальних цінностей, які впливають на політичну активність  – опитувальник 

термінальних цінностей (І. Г. Сенін). 

3.   Ранжування соціально-політичних цінностей українців показало, що 

найвищий ранг отримала соціально-політична цінність «економічні свободи». 

Ранжування соціально-політичних цінностей поляків показало, що  найвищий 

ранг отримала соціально-політична цінність «права людини».  

4. За результатами опитування було виявлено, що для найактивніших 

українських респондентів найбільш важливішою термінальною цінністю 
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виявилися «досягнення», найважливішою життєвою сферою виявилося 

«громадське життя». За результатами опитування було виявлено, що для 

найактивніших польських респондентів найбільш важливішою термінальною 

цінністю виявилися «активні соціальні контакти», найважливішою життєвою 

сферою  також виявилося «громадське життя». 

5. Потрібно сказати про те, що результати найбільш соціально і політично 

активних дещо відрізняється від тих, що з нижчим рівнем активності, що дає 

змогу простежити різницю між ціннісними орієнтаціями. Також слід зауважити, 

що термінальні цінності і життєві сфери активних молодих поляків і українців 

відрізняються від молодих людей з нищим рівнем активності. 

Проаналізувавши отримані результати, ми дійшли висновку, що гіпотеза 

про цінності, що визначають рівень соціально-політичної активності молодих 

поляків і українців була підтверджена, а саме серед соціально-політичних 

цінностей молодих українців переважають «економічні свободи», поляків – 

«права людини», та базовою цінністю соціально активних українців є 

досягнення, поляків – активні соціальні контакти. 

Проведене дослідження є аналізом окремих структурних компонентів 

суспільно-політичної активності та не претендує на повне розкриття 

даної проблематики. Перспективою подальших досліджень ми вбачаємо 

вивчення цінностей суспільно-політичної активності у інших вікових 

категоріях дорослих і пошук інших психологічних чинників політичних 

орієнтацій. 
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