
 

Результати Всеукраїнського соціологічного дослідження  
«Українська молодь: політичні кумири та ідеали» 

 
Протягом квітня-серпня 2019 року відвідувачі Херсонської обласної бібліотеки для юнацтва 

ім..Б.А. Лавреньова взяли участь в  дослідженні «Українська молодь: політичні кумири та 
ідеали», ініційованому «Державною бібліотекою України для юнацтва». Метою є дослідження 
розуміння та уявлення юнацтва, молоді про політику, політичних кумирів та ідеали. В дослідженні 
взяли участь 30 користувачів бібліотеки. Статистичний звіт подано відповідно до роду занять 
респондентів.  

Серед опитаних 7 респондентів навчаються в університеті, а 21 особа – працює. З обох 
категорій більшість опитаних не довіряють політикам і владі, та вважають що від власного 
вибору залежить їх особисте майбутнє. Більшість серед опитаних брали участь у виборах 
останніх 5-10 роках. 

Респонденти, які навчаються в університеті, вважають, що для ідеального політика 
важливими рисами є – професійна компетентність та цілеспрямованість; респонденти, що 
працюють вказують на аналітичність розуму, вміння приймати політичні рішення та 
впроваджувати їх у життя.  

Серед світових політиків найбільше респондентам імпонують Уінстон Черчилль та 
Маргарет Тетчер. 

Переважна більшість опитаних не має політичного кумира та політичного ідеалу. Ті, хто 
відповів, яким повинен бути ідеальний політик, вказали що такого ідеалу не існує. 

 
 
 

1. Вкажіть, будь ласка, чим Ви займаєтесь?  

навчаюся в школі; 2 

навчаюся в університеті; 7 

працюю; 21 

інше__________________________________________________  

 
Категорія «Навчаюся в школі» - 2 
 

2. Чи цікавитесь Ви політичними процесами, які відбуваються в 
Україні? 

 

постійно цікавлюсь усіма політичними подіями; 1 

стежу лише за головними політичними подіями в Україні;  

цікавлюсь час від часу;  

взагалі не цікавлюсь політикою 1 

 

3. Ваше ставлення до політичних аспектів життя 
країни: 

1.  

 так ні 

Довіряю політикам та владі 1  

Вважаю, що від мого вибору залежить моє 
майбутнє 

  

Не маю належної інформації для визначення свого 
ставлення 

1  

 

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

так;  

ні; 2 

мені не виповнилося 18 років  

Не відповіли  

 

5. Кому Ви довіряєте?  

батькам; 2 

педагогам;  

спортивним тренерам;  



 

політичним діячам;  

культурним діячам;   

Ваш варіант   

 

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

порядність; 2 

вихованість;  

сила духу; 1 

наполегливість;  

чесність; 1 

цілеспрямованість;  

Ваш варіант  

 

7. Для ідеального політика важливі наступні риси  (визначте не 
більше 5 варіантів):  

 

аналітичність розуму; 1 

професійна компетентність; 1 

схильність до суспільної діяльності; 1 

вміння генерувати ідеї;  

вміння приймати політичні рішення і впроваджувати їх у життя; 1 

послідовність принципів і переконань;   

цілеспрямованість 1 

непохитна віра в правильність обраної мети 1 

 

8. Діяльність якого громадського, спортивного, культурного діяча, 
на Вашу думку, робить його здатним ефективно займатися 
політикою? 

 

Не відповіли 2 

 

9. Хто із світових політиків  Вам імпонує?  

Уїнстон Черчилль; 1 

Нельсон Мандела;  

Авраам Лінкольн; 1 

Франклін Рузвельт;  

Маргарет Тетчер;  

Шарль де Голль;  

Рональд Рейган;  

Джон Кеннеді;  

Ваш варіант  

 

10. Хто із українських політиків  Вам імпонує?  

Не відповіли 2 

 

11. Хто може бути політиком? так ні 

Будь-який громадянин України відповідного віку 2  

Представник будь-якої  професії 1  

Людина будь-якого віросповідання  1 

Особа будь-якого етнічного походження 1  

Людина з будь-яким матеріальним станом 1  

 

12. Чи виникала у Вас думка  пов’язати своє майбутнє з політикою?  

так;  

не визначився (лась); 1 

ніколи 1 

 

13. Чи є у Вас політичний кумир?  

так, хто саме  



 

  

ні, чому 2 

  

 

14. Політичний ідеал для Вас – це  

Не відповіли 2 

 

15. Чи  існує насправді  ідеал який Ви описали?  

так  

ні  

Не відповіли 2 

 
Вкажіть Ваш вік  
13 – 1 
17 - 1 
     
Вкажіть Вашу стать:   

 жіноча;  - 1 

 чоловіча - 1 
 

Категорія «Навчаюся в університеті» - 7 
 

2. Чи цікавитесь Ви політичними процесами, які відбуваються в 
Україні? 

 

постійно цікавлюсь усіма політичними подіями; 3 

стежу лише за головними політичними подіями в Україні; 1 

цікавлюсь час від часу; 1 

взагалі не цікавлюсь політикою 2 

 

3. Ваше ставлення до політичних аспектів життя 
країни: 

2.  

 так ні 

Довіряю політикам та владі  5 

Вважаю, що від мого вибору залежить моє 
майбутнє 

6 1 

Не маю належної інформації для визначення свого 
ставлення 

2 2 

 

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

так; 5 

ні; 2 

мені не виповнилося 18 років  

 

5. Кому Ви довіряєте?  

батькам; 7 

педагогам;  

спортивним тренерам; 2 

політичним діячам;  

культурним діячам;   

Ваш варіант   

 

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

порядність; 6 

вихованість; 1 

сила духу; 4 

наполегливість; 3 

чесність; 3 



 

цілеспрямованість; 4 

Ваш варіант  

 

7. Для ідеального політика важливі наступні риси  (визначте не 
більше 5 варіантів):  

 

аналітичність розуму; 4 

професійна компетентність; 6 

схильність до суспільної діяльності; 2 

вміння генерувати ідеї; 2 

вміння приймати політичні рішення і впроваджувати їх у життя; 4 

послідовність принципів і переконань;  1 

цілеспрямованість 6 

непохитна віра в правильність обраної мети 5 

 

8. Діяльність якого громадського, спортивного, культурного діяча, 
на Вашу думку, робить його здатним ефективно займатися 
політикою? 

 

Павло Білецький 1 

Не відповіли 6 

 

9. Хто із світових політиків  Вам імпонує?  

Уїнстон Черчилль; 4 

Нельсон Мандела;  

Авраам Лінкольн; 2 

Франклін Рузвельт;  

Маргарет Тетчер; 1 

Шарль де Голль;  

Рональд Рейган; 1 

Джон Кеннеді; 3 

Ваш варіант  

 

10. Хто із українських політиків  Вам імпонує?  

Не відповіли 3 

Степан Бандера 1 

Євген Мураєв 1 

Микола Азаров 1 

ніхто 1 

 

11. Хто може бути політиком? так ні 

Будь-який громадянин України відповідного віку 5 1 

Представник будь-якої  професії 5 1 

Людина будь-якого віросповідання 7  

Особа будь-якого етнічного походження 5 2 

Людина з будь-яким матеріальним станом 3 3 

 

12. Чи виникала у Вас думка  пов’язати своє майбутнє з політикою?  

так; 2 

не визначився (лась); 3 

ніколи 2 

 

13. Чи є у Вас політичний кумир?  

так, хто саме 1 

Вячеслав Чорновол 1 

ні, чому 6 

  

 

14. Політичний ідеал для Вас – це  



 

Олег Ляшко 1 

Такого не маю 1 

Не відповіли 5 

 

15. Чи  існує насправді  ідеал який Ви описали?  

так  

ні 1 

Не відповіли 6 

 
Вкажіть Ваш вік 
19 - 1 
20 – 1 
21 - 1 
23 - 3 
33 - 1 
 

Вкажіть Вашу стать:    

жіноча 5 

чоловіча 2 

 
Категорія «Працюючі» - 21 
 

2. Чи цікавитесь Ви політичними процесами, які відбуваються в 
Україні? 

 

постійно цікавлюсь усіма політичними подіями;  

стежу лише за головними політичними подіями в Україні; 13 

цікавлюсь час від часу; 6 

взагалі не цікавлюсь політикою 2 

 

3. Ваше ставлення до політичних аспектів життя 
країни: 

3.  

 так ні 

Довіряю політикам та владі 2 15 

Вважаю, що від мого вибору залежить моє 
майбутнє 

14 6 

Не маю належної інформації для визначення свого 
ставлення 

4 5 

 

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

так; 16 

ні; 4 

мені не виповнилося 18 років  

не відповіли 1 

 

5. Кому Ви довіряєте?  

батькам; 12 

педагогам;  

спортивним тренерам;  

політичним діячам; 2 

культурним діячам;  2 

Ваш варіант   

собі 6 

розумним думкам 1 

знайомим 1 

політичні оглядачі та аналітики 1 

інтуїції та фільтруванню інформації 1 

Богу 1 



 

 

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

порядність; 17 

вихованість; 7 

сила духу; 7 

наполегливість; 9 

чесність; 12 

цілеспрямованість; 6 

Ваш варіант  

послідовність 1 

освіченість 1 

розум 1 

істина 1 

не відповіли 2 

 

7. Для ідеального політика важливі наступні риси  (визначте не 
більше 5 варіантів):  

 

аналітичність розуму; 17 

професійна компетентність; 12 

схильність до суспільної діяльності; 7 

вміння генерувати ідеї; 10 

вміння приймати політичні рішення і впроваджувати їх у життя; 13 

послідовність принципів і переконань;  11 

цілеспрямованість 12 

непохитна віра в правильність обраної мети 7 

не відповіли 1 

 

8. Діяльність якого громадського, спортивного, культурного діяча, 
на Вашу думку, робить його здатним ефективно займатися 
політикою? 

 

вважаю що діяльність діяча не може вказувати на його 
ефективність як політика 

1 

Руслана Лижичко 1 

Святослав Вакарчук 1 

Микола Томенко 1 

Андрій Кузьменко 1 

Олександр Дубінський, Василь Климчук, Дмитро Гордон, Ігор 
Смешко 

1 

Віталій Кличко 1 

Анатолій Шарій 1 

не відповіли 12 

тренери спорту 1 

 

9. Хто із світових політиків  Вам імпонує?  

Уїнстон Черчилль; 8 

Нельсон Мандела; 3 

Авраам Лінкольн; 5 

Франклін Рузвельт; 3 

Маргарет Тетчер; 10 

Шарль де Голль; 1 

Рональд Рейган; 3 

Джон Кеннеді; 5 

Ваш варіант  

Мартін Лютер Кінг 1 

не відповіли 4 

 

10. Хто із українських політиків  Вам імпонує?  



 

не відповіли 12 

Віктор Ющенко 1 

Степан Бандера 1 

Немає таких 1 

Анатолій Шарій 1 

Ігор Смешко 1 

Володимир Зеленський 2 

Юлія Тимошенко 1 

Юрій Бойко 1 

Петро Порошенко 2 

 

11. Хто може бути політиком? Так ні 

Будь-який громадянин України відповідного віку 15 3 

Представник будь-якої  професії 15 2 

Людина будь-якого віросповідання 12 4 

Особа будь-якого етнічного походження 10 5 

Людина з будь-яким матеріальним станом 11 3 

 

12. Чи виникала у Вас думка  пов’язати своє майбутнє з політикою?  

так; 4 

не визначився (лась); 2 

ніколи 15 

 

13. Чи є у Вас політичний кумир?  

так, хто саме 5 

я 1 

Уінстон Черчіль 2 

Мартін Лютер Кінг 1 

Надія Савченко 1 

Володимир Зеленський 1 

ні, чому 16 

«не сотвори себе кумира» 2 

не має достойних кандидатів на думці 1 

всі мають певні недоліки 1 

не має до них довіри 1 

 

14. Політичний ідеал для Вас – це  

турбується про високий рівень життя людей у країні 1 

повага до законів, чесність, людяність 1 

людина слова, діла, душі та совісті 1 

порядна людина, не популіст 1 

ніщо та ніхто не може бути ідеальним 1 

людина, яка дійсно є патріотом країни та бореться лише на її благо 1 

Янукович 1 

українець, патріот України, філософ, не має плям на репутації, 
розумна, обізнана людина, у якої на першому місці – добробут 
країни і народу 

1 

не маю політичного ідеалу 1 

не відповіли 12 

 

15. Чи  існує насправді  ідеал який Ви описали?  

так 1 

ні 6 



 

не відповіли 14 

 
Вкажіть Ваш вік 
19 - 1 
20 - 1 
22 - 1 
23 - 3    
24 – 1  
25 – 2 
27 - 1 
29 – 1 
30 – 1 
33 - 1 
35 - 2 
37 – 1 
40 – 2 
45 - 1 
не відповіли – 2 
 

Вкажіть Вашу стать:    

жіноча 15 

чоловіча 3 

не відповіли 3 

 


