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УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО ПОЛІТИКО-ПРАВОВУ
СИТУАЦІЮ В УКРАЇНІ

Презентовано результати емпіричного дослідження становлення
політико-правової свідомості студентів у період 2013–2015 років. Ви-
явлено статистично значущу, достовірну ймовірність зв’язку між уяв-
леннями студентів про динаміку розвитку політико-правової ситуації в
Україні та їхньою особистою політичною участю в подіях Революції
Гідності (2013–2014 роки). Застосування однофакторного дисперсійно-
го аналізу дало змогу зафіксувати статистично значущі відмінності в
уявленнях студентів про політико-правову ситуцію в Україні у мину-
лому, теперішньому та майбутньому. Визначено, що основними харак-
теристиками актуальної політико-правової ситуації в країні з точки
зору студентської молоді є кризова невизначеність та складнопрогно-
зованість теперішнього за збереження високого рівня динамічності,
зумовленої триванням воєнного конфлікту. Це може суттєво утрудню-
вати складання студентами перспективного життєвого плану та пере-
шкоджати соціалізаційним процесам, які мають перетворити їх на
повноправних громадян України. Окреслено нагальне завдання психо-
логічного супроводу студентської молоді в сучасних соціально-
психологічних умовах: фахове сприяння (ще в процесі навчання) побу-
дові плану соціалізації майбутнього професіонала після здобуття ним
освіти та формуванню позитивного образу майбутнього України, у
якому для нього знайшлося б достойне місце.

Ключові слова: політико-правова свідомість особистості, сту-
дентська молодь, політико-правова ситуація в Україні, уявлення моло-
ді, соціалізація студентів.

Проблема. Політико-правовій ситуації в Україні притаманні ди-
намізм і непередбачуваність, що може суттєво ускладнювати процеси
прогнозування, самовизначення та політико-правової ідентифікації для
значної кількості осіб. Особливої значущості такі обставини набува-
ють для молоді, адже саме в період молодості відбуваються інтенсивні
процеси формування ціннісно-смислової сфери особистості, заклада-
ється основа, яка в подальшому житті має слугувати для людини світо-
глядно-моральним орієнтиром. У таких умовах складання, уточнення
та первинна апробація життєвого плану (що є провідним завданням
цього вікового періоду) можуть бути ускладнені. Студентську молодь
науковці традиційно розглядають як ресурсну та прогресивну соціаль-
ну групу, здатну впливати на соціально-політичні процеси в державі,



Наукові студії із соціальної та політичної психології. Вип. 39 (42)

94

що зумовлює соціальну та наукову актуальність означеної нами про-
блематики. В умовах воєнного конфлікту тема дослідження набуває
особливої гостроти ще й через важливість ідентифікації рівня готовно-
сті молоді до захисту держави.

Мета статті: представити результати емпіричного досліджен-
ня уявлень студентів різного фаху про політико-правову ситуацію в
Україні.

Політико-правова свідомість особистості (далі – ППС) як пред-
мет наукового дослідження є мультидисциплінарною проблемою, яку
розглядають у рамках філософії, юриспрунденції, юридичної та полі-
тичної психології (А. М. Хасанов, Ю. І. Черкасенко та ін.). Особли-
вість соціально-психологічного підходу полягає в тому, що ППС
визнається регулятором соціалізаційних процесів особистості в полі-
тико-правовій сфері [1]. З. Ф. Сіверс визначила структурно-змістові
чинники ППС: уявлення, ставлення, упередження, стереотипи, образи,
ідентифікацію щодо суб’єктів політико-правової взаємодії. До проце-
суально-комунікативних чинників дослідниця віднесла побудову взає-
мозв’язків з державою і правом та сценарії розв’язання проблемних
політико-правових ситуацій, до феноменологічних – громадянськість,
законослухняність, політичну активність особистості (у тому числі і в
медіапросторі) [2]. Ці положення в нашому дослідженні використано
як базові.

Що ж до трактування політико-правовової свідомості, то роз-
глядатимемо її як вид суспільної свідомості, який не може досліджува-
тися окремо від інших її видів. Вважаємо за доцільне застосувати до
ППС системний підхід. Припускаємо, що її структурні компоненти
перебувають між собою в динамічному та саморегульованому зв’язку.
Як саме впливають трансформації окремих структурних компонентів
(уявлення, стереотипи, ставлення, фантазії, образи тощо) на політико-
правову картину світу особистості, а також механізми можливого вза-
ємовпливу – усе це потребує подальшого ретельного теоретичного та
емпіричного з’ясування.

Система ППС формується під впливом і в межах певних соціа-
льних умов та відбиває політико-правові процеси і явища в соціумі. Як
інтегральний феномен, ППС охоплює пізнавальний, оцінний і регуля-
тивний компоненти і відповідні функції. Специфічною ознакою цього
виду свідомості, на наш погляд, є її нормативно-світоглядний харак-
тер, що визначає поведінку особи в політико-правовій сфері. Так, у
процесі регуляції індивідуальної поведінки політико-правова свідо-
мість водночас діє і як механізм правового примусу, і як світоглядно-
моральний орієнтир.
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У наукових джерелах розглянуто окремі аспекти становлення
ППС молодої людини. Так, Н. В. Хазратова довела, що образ держави
в уявленнях особистості має регулятивний характер. Дослідниця ви-
явила, що сприймання особистістю держави – це складний процес, на
хід і результати якого суттєво впливають ірраціональні, раціональні та
надраціональні чинники [3]. Ю. О. Дроздов досліджував масову геопо-
літичну свідомість особистості, в якій відображення певних територій
є сталим феноменом [4]. І. В. Ларкіна звернула увагу на залежність
образу держави від особливостей ставлення представників української
та європейської молоді до державних інститутів. Ми цілком погоджу-
ємося з позицією О. М. Скнар, яка образ держави розглядає як чинник
структурування політичної картини світу особистості.

Роль політико-правових уявлень молоді про соціальні орієнти-
ри, можливі стратегії поведінки в політико-правовій сфері, уміння та
навички політичної участі проаналізовано в роботах І. В. Жадан,
С. І. Позняк, Л. О. Кияшко та інших вітчизняних дослідників. Було
виявлено: мозаїчність та суперечливість політико-правових уявлень
студентів (І. В. Жадан, І. В. Остапенко); відсутність чіткого ескізу вла-
сного майбутнього у значної кількості студентів (О. М. Васильченко);
детермінантну роль національної ідентичності, лояльності до влади у
формуванні громадянських уявлень студентів (С. І. Позняк). Окремі
аспекти динаміки політико-правових уявлень студентів у сучасних
умовах розкрито в напрацюваннях В. О. Васютинського,
Ю. О. Дроздова, які констатують зростання антиросійських настанов-
лень в українських студентів [4; 5].

Дослідники виділяють такі групи детермінант становлення
ППС:

● міжособові комунікації, які розширюють індивідуальний до-
свід до колективного досвіду груп або спільнот, до яких належить осо-
ба (В. О. Васютинський, О. Б. Кафарська та ін.);

● суспільні інститути (церква, навчальні заклади, партії, гро-
мадські об’єднання тощо), які цілеспрямовано тиражують досвід різ-
них соціальних груп (у тому числі і у вигляді пропаганди або
ідеологій) (Ю. Калиновський, Д. О. Кобрисенко, Г. О. Мозолєва,
Л. О. Кияшко, Т. М. Федоренко та ін.);

● медіа, котрі дають можливість дізнатися про досвід інших
соціальних груп, верств та спільнот, з якими в житті особа контактів не
має (І. М. Білоус, О. Д. Бойко, А. Н. Мартиненко, Г. В. Мироненко,
І. Н Панарін, І. Г. Шестакова, А. М. Хасанов та ін.);



Наукові студії із соціальної та політичної психології. Вип. 39 (42)

96

● життєвий досвід особистості (у тому числі і соціально-
економічні умови життєдіяльності) (Н. Д. Володарська, І. М. Гусєв,
М. А. Дроздова, О. І. Пенькова, Т. М. Яблонська та ін.).

Узагальнену модель, що показує взаємовплив цих груп, пред-
ставлено на рис. 1. Подвійними стрілками на ньому позначено
взаємовпливи між макро- та мікросередовищними чинниками
становлення ППС. Ці комунікативні інтеракції виконують подвійні
функції. По-перше, вони забезпечують підтримку цілісності та
стабільності соціальної системи; по-друге, таким чином реалізується
потреба систем у розвитку та адаптивності до мінливих внутрішніх
умов соціуму і зовнішніх позасистемних впливів. Взаємодія людини з
усіма наявними соціальними інститутами та в мікросередовищі опосе-
редковується її попереднім особистим досвідом, а відтак несуперечли-
во включається в її політико-правову картину світу.

Рис. 1. Роль медіа в становленні ППС особистості

Щоб з’ясувати особливості політико-правих уявлень україн-
ських студентів, роль професійної освіти та освітнього середовища
ВНЗ (як одного з важливих соціальних інститутів), було проведено
емпіричне дослідження на базі 10 ВНЗ м. Києва. У ньому взяли участь
428 студентів 3, 4 і 5-го курсів стаціонарної форми навчання.
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Як методи було застосовано: анкетування (за авторською мето-
дикою), глибинні інтерв’ю, фокус-групи, контент-аналіз, методи мате-
матичної статистики (критерій Хі-квадрат Пірсона та описову
статистику). Для обробки отриманих даних ми скористалися
комп’ютерним пакетом SPSS Statistics 20.

Одне із завдань дослідження – перевірити гіпотезу про наяв-
ність статистично значущих відмінностей політико-правових уявлень
про сучасну Україну у студентів різних професійних груп. Для переві-
рки гіпотези загальну вибірку було розподілено на чотири підгрупи за
опцією “майбутня професія”. Три групи були гомогенними (студенти
медійних спеціальностей – 106 осіб; студенти юристи, політологи –
108 осіб; студенти психологи, соціальні працівники – 106 осіб). Група
порівняння (студенти різних спеціальностей – 108 осіб) за цим параме-
тром була гетерогенною і об’єднувала студентів різних спеціальностей
(технічних, гуманітарних, економічних, акторських, медичних тощо).
Саме такі професійні групи було обрано, щоб з’ясувати роль політико-
правових, медійних, психологічних компетенцій у становленні ППС
особистості.

Для ідентифікації уявлень студентів про динаміку соціально-
політичної ситуації в Україні (минуле, теперішнє, майбутнє) їм було
запропоновано оцінити політико-правову ситуацію в країні до Рево-
люції Гідності, на цей час та перспективи розвитку політико-правової
ситуації в майбутньому. У груп різного професійного профілю статис-
тично значущі відмінності виявлено лише щодо оцінювання минулого
(табл. 1; 2). Уявлення представників цих груп про теперішнє і майбут-
нє за параметром “майбутня професія” істотно не відрізняються.

У результаті детального оцінювання динаміки уявлень студентів
про політико-правову ситуацію в Україні у минулому, теперішньому
та майбутньому за допомогою однофакторного дисперційного аналізу
було виявлено статистично значущі відмінності на рівні р = 0,000. Об-
раз минулого студенти схильні оцінювати більш позитивно, ніж тепе-
рішнє (48,2% опитаних). Сучасну політико-правову ситуацію значна
кількість студентів характеризує як рух у неправильному напрямку
(52,8% респондентів абсолютно або цілком згодні із цим). Майбутньо-
му, на думку студентів, притаманна невизначеність (40,9% опитаних).
Вважаємо це наслідком воєнного конфлікту в Україні як найбільш
значущої для студентів політико-правової події за останній період.

Окрім того, виявлено статистично значущі, достовірні відмінно-
сті (на рівні р = 0,001-0,01) в оцінках минулого та майбутнього у сту-
дентів, які брали участь у подіях Революції Гідності, і в тих, які не
брали. Перші схильні більш оптимістично сприймати майбутнє, нега-
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тивно оцінюючи при цьому дореволюційний період. Останні більш
позитивно оцінюють період до революції і більш негативно – теперіш-
нє та перспективи розвитку країни в майбутньому (див. табл. 2).

Наступний етап дослідження проводився за процедурою кон-
тент-аналізу. Досліджуваним було запропоновано обрати із 16 висло-
вів три, які, на їхню думку, найбільш точно характеризують сучасну
політико-правову ситуацію в Україні. При цьому кількість висловів з
позитивними, негативними та нейтральними змістами була збалансо-
вана. Стимульний ряд містив такі вислови-ознаки: ситуація розвитку,
стабілізація, відродження, модернізація, трансформація, ситуація неви-
значеності, виживання, революційна ситуація, криза, хаос, протисто-
яння, зовнішня агресія, громадянська війна, стагнація, застій, інше.
Отриманий спектр відповідей відображено в табл. 1 і на рис. 2.

Таблиця 1
Абсолютна частота вибору висловів-ознак та їх ранговий розподіл

у різних професійних групах

Вислови-
ознаки

Юристи,
політологи

Фахівці
з медіа

Психологи,
соціальні
працівни-

ки

Група
порівнян-

ня
Разом

криза 82 (1) 78 (1) 75 (1) 84 (1) 319 (1)
невизначе-
ність 65 (2) 56 (3) 62 (2) 56 (1,5) 239 (2)
зовнішня
агресія 53 (4) 59 (2) 57 (3) 56 (1,5) 225 (3)
хаос 55 (3) 35 (4) 39 (4) 52 (4) 181 (4)
громадянська
війна 19 (5,5) 30 (5) 24 (5) 29 (5) 102 (5)
революційна
ситуація 19 (5,5) 11 (7) 17 (6) 20 (6) 67 (6)
ситуація
розвитку 5 (8) 13 (6) 14 (7) 9 (7) 41 (7)
відродження 7 (7) 10 (8) 3 (9) 8 (8) 28 (8)
модернізація 4 (9) 6 (9) 5 (8) 4 (9) 19 (9)
стабілізація 1 (10) 3 (10) 1 (10) 1(10) 6 (10)

Примітка. У дужках зазначено рейтинг категорії в підвибірці.

Найбільш поширеними висловами-ознаками щодо поточної по-
літико-правової ситуації є “криза” і “невизначеність” (74,5 % та 55,8%,
відповідно). На наш погляд, такі вибори свідчать про те, що в ситуації
складнопрогнозованості теперішнього та майбутнього перебуває пере-
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важна більшість студентів. Це може суттєво ускладнювати реалізацію
провідного завдання молодості, а саме завдання побудови та первинної
апробації перспективного життєвого плану.

Зазначимо, що статистично значущі достовірні відмінності для
студентів різних професійних груп констатовано лише щодо означення
“хаос”. Впливу майбутньої професії на вибір інших висловів-ознак не
виявлено. Смислові ряди, притаманні різним професійним групам, у
цілому схожі. Це свідчить, на нашу думку, про подібність структури
політико-правових уявлень студентів різних фахових спеціаліацій
(див. рис. 2). Як і щодо оцінки динаміки розвитку політико-правової
ситуації в Україні, більш значущим виявився чинник політичної участі
в подіях Революції Гідності (2013–2014). За цим параметром виявлено
відмінності на високому рівні статистичної значущості (табл. 2). Як
статистичний критерій у цьому випадку було застосовано Хі-квадрат
Пірсона.
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Рис. 2. Частотний розподіл вибору студентами висловів-ознак щодо
політико-правової ситуації в Україні

Інша загальна тенденція, яка об’єднує всі підвибірки дослі-
дження, полягає в тому, що студенти не використовують для характе-
ристики ситуації слова-ознаки “стагнація” і “застій”. Вважаємо, що це
може свідчити про сприйняття студентами політико-правової ситуації
як динамічної, стрімкозмінюваної. Проте про позитивне прогнозуван-
ня майбутнього України як держави в студентській середовищі, на
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жаль, також не йдеться. Адже вислови, які мають позитивне смислове
навантаження (“ситуація розвитку”, “відродження”, “модернізація”,
“стабілізація”), обиралися студентами набагато рідше, ніж ті, що ма-
ють негативне смислове наповнення (див. табл. 1, рис. 2).

Так само в усіх підвибірках не було слова-ознаки “трансформа-
ція”, що може свідчити про низьку оцінку студентами реформаторсь-
ких зусиль влади або неідентифікацію реформ та їх наслідків у
власному житті. Вибір, на наш погляд, може свідчити про усвідомлен-
ня, визнання студентами структурного переформатування органів вла-
ди або держави в цілому. Проте опитані лише зрідка характеризували
сучасну політико-правову ситуацію в Україні словом-ознакою “модер-
нізація”, тобто визнавали осучаснення державної системи, що існувала
раніше.

Таблиця 2
Імовірність зв’язку між означеннями політико-правової ситуації

та параметрами “Фах”, “Особиста політична участь у подіях
Революції Гідності (2013–2014 роки)”

Опції опитування Фах Участь
Три роки назад соціально-політична
ситуація, в якій проходило ваше життя,
була кращою, ніж тепер

р = 0,001-0,01 р <0,001

Події в Україні розвиваються у правиль-
ному чи неправильному напрямі? р > 0,1 р <0,001

Чи буде надалі соціально-політична
ситуація змінюватися на краще? р > 0,1 р <0,001

криза (74,5 %) р > 0,1 р = 0,001-0,01
невизначеність (55,8 %) р > 0,1 р > 0,1
зовнішня агресія (52,6 %) р > 0,1 р = 0,05-0,1
хаос (42,3 %) р =0,01-0,05 р = 0,01-0,05
громадянська війна (23,8 %) р > 0,1 р > 0,1
революційна ситуація (15,7 %) р > 0,1 р > 0,1
ситуація розвитку (9,6 %) р > 0,1 р > 0,1
інше (7,2 %) р > 0,1 р > 0,1
відродження (6,5 %) р > 0,1 р > 0,1
модернізація (4,4 %) р > 0,1 р > 0,1
стабілізація (1,4 %) р > 0,1 р > 0,1

Примітка 1. Для оцінювання вірогідності зв’язку між словами-ознаками та
факторами застосовано критерій Хі-квадрат Пірсона.
Примітка 2. У дужках наведено відсоток у загальній вибірці тих, хто обрав
вислів-ознаку.
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Те, що слово-ознаку “виживання” респонденти не обирали, на
нашу думку, може свідчити загалом про спроможність студентів та
їхніх родин забезпечувати свої базові потреби. Зауважимо, що в іншо-
му блоці дослідження, побудованому за принципом вільних асоціацій,
конструкт “економічна криза” посів за значущістю четверте місце, що
говорить про складні та дискомфортні, однак у цілому стерпні для ре-
сподентів економічні умови життя в Україні.

Що ж до ознак “зовнішня агресія” та “громадянська війна”, то у
відсотковому відношенні частота вибору першої майже вдвічі перева-
жає частоту відбору другої (52,6% проти 23,8%). Те, що частота вибо-
ру другої ознаки досить висока, може свідчити про ефективність
пропагандистського гасла про внутрішню громадянську війну в Украї-
ні. Відкидання респондентами ознаки “протистояння” трактуємо як
усвідомлення та прийняття ними факту війни, якій притаманний знач-
но вищий рівень взаємної агресії, спрямованої на ураження або зни-
щення супротивника.

Результати дослідження дають підстави зробити такі висновки.
1. У становленні політико-правових уявлень студентів майбутня

їхня професія відіграє вторинну роль (навіть для професій правничого,
політологічного профілів). Тому при подальшому аналізі процесів ста-
новлення ППС за параметром “майбутня професія” студентську спіль-
ноту можна розглядати як однорідну.

2. Виявлено статистично значущу, достовірну ймовірність
зв’язку між уявленнями студентів про динаміку розвитку політико-
правової ситуації в Україні та особистою політичною участю в подіях
Революції Гідності (2013–2014 роки).

3. Констатовано статистично значущу та достовірну відмінність
(на рівні р=0,000) уявлень студентів про минулу, теперішню та майбу-
тню політико-правову ситуцію в Україні.

4. Основними характеристиками актуальної політико-правової
ситуації в Україні з точки зору студентської молоді є кризова невизна-
ченість та складнопрогнозованість майбутнього за збереження високо-
го рівня динамічності, що зумовлено триванням воєнного конфлікту.
Такі уявлення можуть суттєво утруднювати складання студентами пе-
рспективного життєвого плану та перешкоджати соціалізаційним про-
цесам по перетворенню їх на повноправних громадян України.

5. Окреслено нагальні завдання психологічного супроводу сту-
дентської молоді в сучасних соціально-психологічних умовах: фахове
сприяння (ще в процесі навчання) побудові плану соціалізації моло-
дого фахівця після здобуття ним освіти та формуванню такого позити-
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вного образу майбутнього України, у якому для нього знайшлося б
достойне та емоційно привабливе місце.
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Nykonenko L. V. Students’ ideas about political and legal situation
in Ukraine

The paper presents the results of the empirical research of students’ political
and legal consciousness. It was realized in 2013-2015 years. Statistically significant
connection between students’ ideas about the dynamic of political and legal situation
development in Ukraine and personal political participation in the events of Dignity
Revolution (2013-2014 years) is identified. Statistically significant and reliable
difference in students’ ideas about legal and political situation in Ukraine in the past,
present and future was observed. It was determined that the main characteristics of
the actual political and legal situation in the country in students’ opinions are crisis
uncertainty and difficult protectability while maintaining a high level of dynamic
caused by the conditions of military conflict. It can significantly complicates the
creation of students’ life perspective plan and prevent socialization processes which
should lead to becoming a citizen of Ukraine. The urgent task of psychological
support of students in modern social and psychological conditions is professional
assistance (in the process of studying) in creation of socialization plan in future after
the getting education and formation of positive image of Ukraine's future.

Key words: personal political and legal consciousness; students; political and
legal situation in Ukraine; ideas of youth; socialization of students.
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