
 

 

 

 

Підсумки Всеукраїнського соціологічного дослідження   

"Українська молодь: політичні кумири та ідеали" 

 

  Протягом  квітня-серпня 2019 року Полтавською обласною 

бібліотекою для  юнацтва ім. Олеся Гончара проводилось Всеукраїнське  

соціологічне  дослідження " Українська молодь: політичні кумири та 

ідеали", метою якого було: дослідити розуміння та уявлення юнацтва, 

молоді про політику, політичних кумирів та ідеали. 

Збір інформації здійснювався шляхом анкетування  молоді віком 14-35 

років, у т.ч. користувачів бібліотек. 

В соціологічному  дослідженні взяли участь 426  респондентів віком  від  

14 до 35 років.  З них:  

 навчаються в школі – 173 

 навчаються в університеті – 96 

 працюють – 110 

 інше:  

 навчаються в коледжі – 47 

 

 

   

І. Відповіді  респондентів, що навчаться в школі (173 респ.) 

 

1. Чи цікавитесь Ви політичними процесами, які відбуваються в 

Україні? 

 постійно цікавлюсь усіма політичними подіями– 24 

 стежу лише за головними політичними подіями в Україні –69 

 цікавлюсь час від часу – 40 

 взагалі не цікавлюсь політикою – 40 

 

   2.  Ваше ставлення до політичних аспектів життя країни: 

 Так ні 

Довіряю політикам та владі 24 149 

Вважаю, що від мого вибору залежить моє 

майбутнє 

112 61 

Не маю належної інформації для 

визначення свого ставлення 

31 142 

 

3. Чи брали Ви участь у виборах упродовж останніх 5 чи 10 років? 

 так –0 

 ні – 173 

 мені не виповнилося 18 років – 173 



 

4. Кому Ви довіряєте? 

 батькам – 112 

 педагогам – 45 

 спортивним тренерам – 11 

 політичним діячам – 0 

 культурним діячам – 0 

  

5. Що саме у них Вам імпонує(визначте не більше 3 варіантів)?  

 порядність – 101 

 вихованість –158 

сила духу – 43         

 наполегливість – 8 

 чесність – 155 

 цілеспрямованість – 31 

  

 6.  Для ідеального політика важливі наступні риси  (визначте не 

більше 5 варіантів): 

   аналітичність  розуму – 12 

 професійна   компетентність – 151 

 схильність до суспільної   діяльності – 37   

 вміння  генеруватиі  деї – 24 

 вміння  приймати   політичні  рішення і впроваджувати  їх у життя –

101 

 послідовність  принципів і переконань – 19 

 цілеспрямованість –51 

 непохитна віра в правильність  обраної мети – 98 

 

             

 7.   Діяльність якого громадського, спортивного, культурного 

діяча, на Вашу думку, робить його здатним ефективно займатися 

політикою?  

 

 (96 респондентів не дало відповіді на це питання; 36 респондентів 

зазначили, що здатний займатися політичною діяльністю Святослав 

Вакарчук; 35 респондентів – Володимир Зеленський; 6 респондентів – 

Монатік  

 

 8.      Хто із світових політиків  Вам імпонує? 

  

 Уїнстон Черчилль – 32 

 Нельсон Мандела – 2 

 Авраам Лінкольн – 21 

 Франклін Рузвельт – 25 

 Маргарет Тетчер – 27 



 Шарль де Голль – 11 

 Рональд Рейган – 29 

 Джон Кеннеді –19 

 Ваш варіант:  

 Ніхто –7  

  

 9.   Хто із українських політиків  Вам імпонує?   

    

 В. Зеленський – 83        

 Ю. Тимошенко – 35 

 С. Вакарчук – 16        

 П. Порошенко – 12         

 Ніхто –14          

 Не відповіли – 13          

 

10.    Хто може  бути політиком? 

 так ні 

Будь-який громадянин України відповідного 

віку 

132 41 

Представник будь-якої  професії 95 77 

Людина будь-якого віросповідання 116 57 

Особа будь-якого етнічного походження 96 77 

Людина з будь-яким матеріальним станом 89 84 

 

11. Чи виникала у Вас думка  пов’язати своє майбутнє з 

політикою? 

 так – 11 

 не визначився (лась) – 63 

 ніколи – 99 

 

12. Чи є у Вас політичний кумир? 

так –133            

хто саме: В. Зеленський –5 7;  С. Вакарчук –34, Ю. Тимошенко – 28; М. 

Тетчер –10;  А. Меркель – 4  

ні –40          

 чому: основна відповідь – "Кумиру не маю"   

 

    13.   Політичний     ідеал для Вас – це  

 

 (55 респ. не дали відповіді на це питання; політичним ідеалом для 81 

респондента  цієї  групи є  чесна та порядна людина;  для 37 респ.-   

патріотична людина) 

 

14. Чи  існує насправді  ідеал який Ви описали ? 

так – 98 



ні – 20 

 

Вкажіть Вашу стать:  

жіноча – 91 

чоловіча – 82 

В дослідженні взяли участь респонденти такого віку:    

 14 років –38 респ., 15 років –51 респ., 16 років – 65респ.,   17 років –

19респ. 

 

 

 

ІІ.  Відповіді  респондентів, що навчаться в університеті (96 

респ.) 

 

 

 

1. Чи цікавитесь Ви політичними процесами, які відбуваються в 

Україні? 

постійно цікавлюсь усіма політичними подіями – 31респ. 

        стежу лише за головними політичними подіями в Україні – 35 респ. 

цікавлюсь час від часу –19 респ. 

        взагалі не цікавлюсь політикою – 11 

 

 

2.  Ваше ставлення до політичних аспектів життя країни: 

 Так ні 

Довіряю політикам та владі 64 32 

Вважаю, що від мого вибору залежить моє 

майбутнє 

75 21 

Не маю належної інформації для 

визначення свого ставлення 

38 58 

 

3. Чи брали Ви участь у виборах упродовж останніх 5 чи 10 років? 

 так – 68 

 ні – 22 

 мені не виповнилося 18 років –6 

 

4.     Кому Ви довіряєте? 

 батькам – 71 

 педагогам – 12 

 спортивним тренерам – 6 

 політичним діячам –2 

 культурним діячам –0 



 Ваш варіант:          

 друзям – 17          

 нікому – 5 

 

5. Що саме у них Вам імпонує (визначте не більше 3 варіантів)?  

 порядність –79 

 вихованість –18 

 сила духу – 21 

 наполегливість – 84 

 чесність – 96 

 цілеспрямованість – 13 

 

Ваш варіант:          

 справедливість – 11 

 

 

6. Для ідеального політика важливі наступні риси  (визначте не 

більше 5 варіантів):  

   аналітичність розуму –73 

 професійна компетентність –92 

 схильність до суспільної діяльності –15 

 вміння генерувати ідеї – 39       

  вміння приймати політичні рішення і впроваджувати їх у життя –51 

 послідовність принципів і переконань – 12 

 цілеспрямованість – 11 

 непохитна віра в правильність обраної мети –14 

 

7. Діяльність якого громадського, спортивного, культурного 

діяча, на Вашу думку, робить його здатним ефективно займатися 

політикою?    

12 респондентів не відповіли на  це питання   

 С. Вакарчук – 33 респ.        

 Дм. Гордон – 27 респ.        

 С. Притула – 24 респ. 

 

                 8. Хто із світових політиків  Вам імпонує? 

 Уїнстон Черчилль – 13 

 Нельсон Мандела – 8 

 Авраам Лінкольн – 21 

 Франклін Рузвельт – 34 

 Маргарет Тетчер – 41 

 Шарль де Голль – 7 

 Рональд Рейган – 16 

 Джон Кеннеді – 26 

  



 Респондентами називались 1-2  політики     

             

 9.   Хто із українських політиків  Вам імпонує? 
 Ніхто – 19 респ.         

 В. Зеленський – 46         

 С. Вакарчук – 17         

 Ю. Тимошенко – 14 

 

 

 

10.  Хто може бути політиком? 

 так ні 

Будь-який громадянин України відповідного 

віку 

96 - 

Представник будь-якої  професії 96 - 

Людина будь-якого віросповідання 79 17 

Особа будь-якого етнічного походження 85 11 

Людина з будь-яким матеріальним станом 51 45 

 

11. Чи виникала у Вас думка  пов’язати своє майбутнє з 

політикою? 

 так –  13 

 не визначився (лась) –41 

 ніколи –42 

 

12. Чи є у Вас політичний кумир? 

 так –57 респ. 

 хто саме :          

 В. Зеленський –41, Ю. Тимошенко –10, Маргарет Тетчер –6 

 

 ні – 39 

 чому                

  (  кумирів мати не потрібно – 19,  нікому не довіряю – 20)   

    

13.  Політичний ідеал для Вас – це   порядна, чесна людина – 69 

респ., 

людина-патріот –21 респ., політик,  що поверне мир в державу – 6 

респ. 

 

 

14. Чи  існує насправді  ідеал який Ви описали ? 

 так – 61 

 ні – 35 

 



В дослідженні взяли участь респонденти такого віку:  18 років – 32 

респ., 19 років –11 респ.,  20 років – 7 респ., 21 рік – 4 респ., 22 роки –36, 33 

роки – 6 респ. 

       стать:   

жіноча – 56 респ. 

чоловіча –40  респ. 

 

 

 ІІІ.  Відповіді  працюючої    молоді   (110 респондентів) 

 

1. Чи цікавитесь Ви політичними процесами, які відбуваються в 

Україні? 

постійно цікавлюсь усіма політичними подіями – 36 

стежу лише за головними політичними подіями в Україні – 21 

        цікавлюсь час від часу – 19 

взагалі не цікавлюсь політикою – 34 

 

2.  Ваше ставлення до політичних аспектів життя країни: 

 так ні 

Довіряю політикам та владі 19 91 

Вважаю, що від мого вибору залежить моє 

майбутнє 

47 63 

Не маю належної інформації для 

визначення свого ставлення 

74 36 

 

3. Чи брали Ви участь у виборах упродовж останніх 5 чи 10 років? 

 так – 66 

 ні – 42 

 мені не виповнилося 18 років – 2 

 

4. Кому Ви довіряєте? 

 батькам – 89 

 педагогам; 

 спортивним тренерам; 

 політичним діячам; 

 культурним діячам;  

 Ваш варіант: 

 нікому – 21            

 

5.   Що саме у них Вам імпонує (визначте не більше 3 варіантів)?  

 порядність – 89 

 вихованість; 

 сила духу; 

 наполегливість; 

 чесність – 89 



 цілеспрямованість; 

 Ваш варіант – відсутній 

 

 

6. Для ідеального політика важливі наступні риси  (визначте не 

більше 5 варіантів):  

   аналітичність розуму – 9 

 професійна компетентність – 110 

 схильність до суспільної діяльності – 29 

 вміння генерувати ідеї – 37 

 вміння приймати політичні рішення і впроваджувати їх у життя – 

110 

 послідовність принципів і переконань – 19 

 цілеспрямованість – 86 

 непохитна віра в правильність обраної мети – 59 

 

 

7. Діяльність якого громадського, спортивного, культурного 

діяча, на Вашу думку, робить його здатним ефективно займатися 

політикою?     

 Не відповіли на це питання – 61 респ.      

 В. Зеленський – 29 респ.        

 С. Вакарчук – 10 респ.        

 О. Винник і Дм. Гордон  по 5 респ. за кожного 

 

8. Хто із світових політиків  Вам імпонує? 

 Уїнстон Черчилль – 21 

 Нельсон Мандела – 9 

 Авраам Лінкольн –12 

 Франклін Рузвельт –19 

 Маргарет Тетчер – 11 

 Шарль де Голль – 0 

 Рональд Рейган – 17 

 Джон Кеннеді – 16 

 Ваш варіант : 

  ніхто – 24 респ.         

  

9. Хто із українських політиків  Вам імпонує? 

 В. Зеленський – 29         

 Ю. Тимошенко – 19         

 П. Порошенко – 16         

 О. Ляшко – 12 

 ніхто – 23          

 не відповіли на це питання –11 респ. 

 



10.   Хто може бути політиком? 

 так ні 

Будь-який громадянин України відповідного 

віку 

98 12 

Представник будь-якої  професії 85 25 

Людина будь-якого віросповідання 70 40 

Особа будь-якого етнічного походження 31 79 

Людина з будь-яким матеріальним станом 12 98 

 

11. Чи виникала у Вас думка  пов’язати своє майбутнє з 

політикою? 

 так – 21 

 не визначився (лась) – 46 

 ніколи –43 

 

12. Чи є у Вас політичний кумир? 

  так – 65 респ.          

хто саме: В. Зеленський –32 респ.      

        А. Меркель – 10респ.      

        Ю. Тимошенко –7 респ.       

        С. Петлюра  і С. Бандера по   8   респ. кожен           

ні – 45 респ.                   

чому: не довіряю нікому  

 

      13. Політичний ідеал для Вас – це: професійна, чесна, відповідальна 

людина – 56 респ.,  дипломат – 19 респ.,  патріот, що вболіває за майбутнє 

країни і народу – 16 респ., 19 респондентів не відповіли на це питання. 

 

        14.  Чи  існує насправді  ідеал який Ви описали ? 
так – 26 респ. 

 ні –  65 

 

Вкажіть Вашу стать:   

 жіноча –63 

   чоловіча – 47 

 

Вкажіть Ваш вік :  19 років – 17 респ., 20 років – 14 респ., 21 рік – 8 

респ.,  22 роки – 18 респ.,  23 респ. – 11 респ., 24-27 років – респондентів не 

було, 28 років – 9 респ., 29 років –13 респ., 30 років – 4 респ.,  31-32 роки – 

респондентів не було,  33 роки –  6 респ., 34 роки – 3 респ.,  35 років –7 респ. 

 

 

  

 

 



 IV.  Респонденти, що навчаються в коледжі (47 респ) 

     

1. Чи цікавитесь Ви політичними процесами, які відбуваються в 

Україні? 

 постійно цікавлюсь усіма політичними подіями – 2 респ.  

 стежу лише за головними політичними подіями в Україні –11 

 цікавлюсь час від часу – 9 

 взагалі не цікавлюсь політикою – 25 

 

2.  Ваше ставлення до політичних аспектів життя країни: 

 так ні 

Довіряю політикам та владі 15 32 

Вважаю, що від мого вибору залежить моє 

майбутнє 

39 8 

Не маю належної інформації для 

визначення свого ставлення 

4 43 

 

3. Чи брали Ви участь у виборах упродовж останніх 5 чи 10 років? 

 так –9 

 ні –16 

 мені не виповнилося 18 років – 22 

 

4. Кому Ви довіряєте? 

 батькам – 39 

 педагогам – 2 

 спортивним тренерам –3 

 політичним діячам; 

 культурним діячам;  

 Ваш варіант : 

 нікому –5           

  

5. Що саме у них Вам імпонує (визначте не більше 3 варіантів)?  

порядність – 44 

 вихованість 

 сила духу 

 наполегливість – 29 

 чесність – 44 

 цілеспрямованість –35 

 Ваш варіант                    

6.    Для ідеального політика важливі наступні риси  (визначте не 

більше 5 варіантів):  
   аналітичність розуму – 2 

 професійна компетентність –47 

 схильність до суспільної діяльності –6 

 вміння генерувати ідеї – 14 



 вміння приймати політичні рішення і впроваджувати їх у життя – 37 

 послідовність принципів і переконань – 21 

 цілеспрямованість – 47 

 непохитна віра в правильність обраної мети – 19 

 

7.Діяльність якого громадського, спортивного, культурного 

діяча, на Вашу думку, робить його здатним ефективно 

займатися політикою?  

не  відповіли – 25 респ. 

С. Вакарчук –7 респ.        

 С. Притула – 4 респ.        

 О. Винник – 11 респ. 

 

8.Хто із світових політиків  Вам імпонує? 

 Уїнстон Черчилль –6 

 Нельсон Мандела – 2 

 Авраам Лінкольн – 1 

 Франклін Рузвельт - 4 

 Маргарет Тетчер – 11 

 Шарль де Голль – 3 

 Рональд Рейган – 13 

 Джон Кеннеді – 5 

 

Ваш варіант: ніхто – 2 

 

9.  Хто із українських політиків  Вам імпонує? 

 

В. Зеленський – 45 респ. 

Ю. Тимошенко –2 

  

10.  Хто може бути політиком? 

 так ні 

Будь-який громадянин України відповідного 

віку 

47 0 

Представник будь-якої  професії 43 4 

Людина будь-якого віросповідання 44 3 

Особа будь-якого етнічного походження 24 25 

Людина з будь-яким матеріальним станом 17 30 

 

11. Чи виникала у Вас думка  пов’язати своє майбутнє з 

політикою? 

 так –5 

 не визначився (лась) –29 

 ніколи –13 

 



12. Чи є у Вас політичний кумир? 

 так – 34            

 хто саме : В. Зеленський – 23респ. 

      М. Тетчер – 9        

     Ю. Тимошенко –2       

 ні – 13    

 не бачу достойних – 13 

 

13.  Політичний ідеал для Вас – це  людина, що працює на користь 

державі – 21 респ.;  патріот – 13 респ., чесна, порядна, відповідальна – 13 

 

14.  Чи  існує насправді  ідеал який Ви описали ? 

 так – 29 

 ні –18 

  

Вкажіть Ваш вік:  16 років – 21 респ.;  17 років – 12 респ.; 18 років – 10 респ.; 

19 років –  4 респ.      

 Вкажіть Вашу стать:   

 жіноча –19 ;    чоловіча – 28 

 

  


