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Анотація 

В статті розглянуті поняття «політика», «влада», наголошено необхідності вивчення соціальних норм 
та цінностей влади, подані результати дослідження щодо поглядів студентів на політику.  
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Abstrakt 

In the article the concepts of "politics", "power" are considered, the necessity of study of social norms and 

values of power is emphasized, the results of research on the students' views on politics are presented. 
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Напевно кожний із вас уже чув слово «політика» не тільки від рідних, а і від телевізорів та 
різних інформаційних сайтах Інтернету. Тому, ми всі добре знаємо, що собою являє це слово і для 
чого воно. Часто хто чув, про політику від своїх батьків і думку щодо неї. Здебільшого, ці думку 
були не втішними і, звичайно, не на користь політикам та її представниками. Однак, як казали 
психологи: «Як дитині вкладеш з дитинства думку, так вона і буде думати все своє життя». Тому, 
напевно, саме через це наше покоління не цікавиться проблемою нашої політики і ставляться до 
цього не відповідально. [1] 

Політика – це досить цікаве явище, яке кожний  розуміє по-своєму. Для когось це ціла країна, 
для когось лише пару людей, які керують, а для когось це слово нічого не означає. 

Наукове визначення політики звучить так: Політика – це  діяльність з управління та 
керівництва суспільством на основі публічної влади. Цілеспрямована діяльність, пов'язана з 
прийняттям відповідальних рішень у галузі взаємовідносин між різними суспільними 

групами, державами й народами, пов'язана із боротьбою за здобуття або утримання державної 
влади, як знаряддя регулювання і формування цих стосунків.[2] 

Теоретичні уявлення про сутність влади як фундаментальне соціальне явище, її  вияви і ролі в 
історії розвитку суспільства хвилювали людство протягом усього історико-соціологічного процесу 
[3]. 

Особливе значення має дослідження соціологічних аспектів поняття влади стосовно різних 
типів суспільств, а також аналіз специфічних різновидів влади, які функціонують в економічній, 
соціальній, політичній та ідеологічній сферах суспільного життя сучасного суспільства. Важливим 
фактором ефективності влади є категорія політичних норм та цінностей [4]. 

У листопаді 2018 року на території Вінницького національного технічного університету ми  
провели вибіркове соціологічне дослідження, в якому ми хотіли дізнатися думку опитаних 
студентів про їхні погляди щодо політики. В ході даного соціологічного дослідження було 

опитано 30 осіб. Серед них 18осіб (60%) – представники чоловічої статі і 12 (40%) – представниці 
жіночої статі. Віком 16-18років - 14 осіб (47%), 19-20років - 11 осіб (37%), 21-23 роки - 4осіб 
(16%). Понад 37% (11 респондентів) проживають у м.Вінниця, 5 респондентів (16%) представники 

села міського типу (СМТ), а решта 27% (8 респондента) живуть у межах обласного центру, 20%(6 
респондентів) проживають у Районному центрі. 

У нашому соціологічному дослідженні ми опитали 30 осіб. У першому запитанні ми попросили 
оцінити шкалою від 1 до 5 балів,на скільки проблема політики в наш час є актуальною. Таким 
чином, у шкальному запитанні респонденти дали більшу перевагу оцінці «5», що означає, що 
проблема політики є дуже актуальною. 9 респондентів дали меншу оцінку (тобто «4»), 5 

опитувальників вважають, що проблема праці ї актуальною приблизно на 50%. 2 респондентів 
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поставили оцінку «2». І лише 1 респондент оцінив це у «1» бал.  За підрахунками даних було 
вирахувано середнє значення, яке встановило 4,3 бала. 

На питання: "На скільки добре ви розумієте поняття «політика»?". Переважна кількість 
опитуваних, а точніше 14 респондентів (56%) знають загальну інформацію, 12 – повністю 
розуміють суть поняття, а решта, тобто 4 (13%) респондента взагалі не розуміють, що таке 
«політика». Це свідчить про те, що переважна більшість цікавляться про політику, точніше про її 
поняття і лише одиниці, які взагалі не розуміють і не знають суть цього поняття.. 

Також, у анкеті ми внесли таке питання: «Хто є на даний момент прем’єр-міністр України?" 
здавалося б легке запитання, однак ми виявили, що лише 16% відповіло, що це Володимир 
Гройсман. Ми були впевнені, що фактично всі респонденти дадуть правильну відповідь. Однак 
виявилось, що вони не знають хто прем’єр-міністр України.  

Одне із найцікавіших було питання, «Хто являється головою Верховної Ради», на яке ми 
свідомо не запропонували правильної відповіді. На це питання так і ніхто не дав правильної 
відповіді. Це означає, що сучасна молодь взагалі не цікавляться політикою і головне вони не 
цікавляться такими простими і потрібними для кожного жителя інформацією. 

За останній час нам багато доводилось чути про невдоволення народом нашої політики, про те, 
що наша політика найгірша, про те що її часто зрівнюють з політикую інших країн таких як ЄС та 
США. І нас це питання дуже зацікавило, тому ми не могли пропустити те, щоб задати його нашій 
молоді. В нашому опитувані це питання виглядало так: «Щоб ви змінили б у нашій політиці?» На 
це питання відповіли наші респонденти так: 6 (20%) – змінили б все, лише 1 людині (тобто 3%) – 

все влаштовую, 2 (6%) збільшити політиків, така ж сама кількість відповіло, що потрібно перейти 
в ЄС або США, знову така сама кількість наших респондентів а саме 2 (6%) відповіло, що варто 
створити власну політику, 1 (3%) – скоротити політиків, доволі великий відсоток 5 (16%) дало 
відповідь, що потрібно змінити нашу владу, 2 (6%) відповіли що нічого не варто змінювати, 1 (3%) 

корупцію, останні дві відповіді набрали такий самий відсоток, що і попередній, а саме 1 (3%), але 
відповіді звучали так:  перше це -політику і остання відповідь звучала, що можливо і не варто 
нічого змінювати. 

Вивчивши це питання, ми змогли виявити, що сучасна молодь дуже мало цікавиться нашою 
політикою та владою, її соціальними нормами та цінностями. Вони мало що знають про наших 
політичних діячів, не цікавляться різними референдумами та новими законами. Щоб у 
подальшому житті запобігти такої ситуації, потрібно навчитись цікавитись нашою державою і 
привчати до того, щоб майбутня молодь цікавилась нашою політикою, політичними діячами, 

сутністю влади, її соціальними нормами та цінностями. Адже, якщо і надалі наша молодь буде 
байдужою до політики, то наша сильна держава може розпастися, яку відвойовували наші діти і 
прадіди минулих років. Тому вкрай необхідно, щоб кожний розумів і знав про політичні 
досягнення нашої країни, щоб кожний житель знав що таке сильна незалежна країна! А саме 
головне, щоб політики зробили так, щоб більшість кількості людей подобалась наша політика в 
Україні і щоб вони цікавились! [5] 

В даному дослідженні, на основі представленого та проаналізованого матеріалу, була 
підтверджена гіпотеза, що студентська молодь першого курсу мало цікавиться політикою і не має 
уявлення про її сутність у нашому житті. 
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