
УДК 316.334.3 
 
ПОЛІТИЧНІ СТЕРЕОТИПИ СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ 

   
Бойко О.В. 

Науковий керівник – доц., к.соц.н. Слободянюк А.В. 
 
 

Сфера політики є найважливішим структурним елементом суспільного 
життя, що пронизує все суспільство. 

Політика — галузь відносин між соціальними суб'єктами щодо 
здійснення (використання, розподілу, завоювання) політичної влади. 

Електоральна соціологія — галузь соціологічної науки, яка займається 
вивченням політичної взаємодії суб'єктів суспільства шляхом аналізу 
механізмів їх політичної участі в житті соціуму, умов та особливостей 
об'єднання в політичні групи, політичної презентації інтересів у владній 
боротьбі тощо. 

В ході даного соціологічного дослідження було опитано 24 особи, які є 
представниками групи 1КС–04 (ІнІТКІ). Серед них 20 осіб (83%) - 
представники чоловічої статі і 4 (17%) - представниці жіночої статі. Віком 20 
років - 9 осіб (38%), 21 рік - 14 осіб (58%), 23 роки - 1 особа (4%). В опитуванні 
було запропонова питання, які визначають основні переконання студентів у 
політичній сфері. 

Згідно проведеного соціологічного опитування гіпотеза підтвердилась в 
більшості пунктах. Так переважна більшість опитаних (87,5%) цікавляться 
політичними процесами в Україні та світі. Також більшість студентів нашої 
групи (79,1%) приймають участі формуванні влади, що підтвержує висунуту 
гіпотезу. Гіпотеза підтверджується і в питаннях двомовності, федералізму і 
входження до НАТО. Так 79,1% опитаних не підтримують ідею двох 
національних мов в Україні. 87,5% проти федерального устрою України, тобто 
виступають за унітарний устрій. Не підтримують входження України в НАТО 
62,5% опитаних. 

Згідно отриманих результатів і посталеної мети можна зробити наступні 
висновки і рекомендації: події в Україні і світі і політичні проблеми є досить 
актуальними для студентів, проте інтерес до них втрачається. Потрібно 
доносити більше інформації до громадян,  в тому числі і до студентів. 
Більшість студентів не підтримують ідею проведення позачергових виборів, 
проте вибори відбулися і напевно рекомендацій не потребують. Студенти 
підтримують не всі реформи, які пропонуються владою і окремими 
політичними силами. Можна проводити інформаційні кампанії, які б 
пояснювали громадянам переваги і недоліки провадження даних ідей в життя, а 
також не використовувати популістські гасла. Проте студенти підтримують ідеї 
влади щодо вступу України в Євросоюз і скасування недоторканості депутатів. 
 


