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Формування ідентичності української молоді як пріоритет 

зовнішньої політики України  

Формування ідентичності молоді є одним з пріоритетних напрямків 

політики кожної демократичної держави. Розвинені держави з усталеною 

демократичною традицією функціонування політичних інститутів за довгі 

роки змогли сформувати і виробити універсальні механізми, інструменти і 

практики, які сприяють ефективному процесу ідентифікації молоді та її 

консолідації, а також своєчасно реагують на виклики глобалізації. 

Однак, в Україні, як досить молодій незалежній державі, поки не 

вдалося сформувати ідентичність української молоді, що перш за все 

пов’язано з різнорідністю українського суспільства, відсутністю 

вироблених механізмів і сутнісних характеристик даного явища. Даний 

факт може свідчити про нездатність української політичної еліти 

вирішити проблему ідентифікації молоді на внутрішньополітичному 

рівні. У зв’язку з чим доцільно перенести її в зовнішньополітичну 

площину. Йдеться про переймання досвіду розвинених демократичних 

держав, які на більш ранніх етапах свого розвитку також стикалися з 

подібною проблемою. 

Але для початку необхідно визначитися з сутнісними 

характеристиками поняття «молодь». У політичній науці досі не 

вироблено однозначного тлумачення такої дефініції, як «молодь». Також 

не визначені й вікові межі молоді як соціально-демографічної групи. 

Згідно з резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 36/28 від 1981 року [1], 

молоддю визначені особи у віці від 15 до 24 років. Але в той же час варто 

відзначити, що молодь - це явище конкретно-історичне. І в кожній країні, 

в залежності від рівня її розвитку, культурних особливостей, традицій і 

цінностей, існує своє уявлення про молодь та її вікові рамки. 

Так, в більшості країн Європи, США та Японії сучасні вікові межі 

молоді визначаються від 13-14 років до 29-30 років. Зокрема, у ФРН 

молодь визначається віком від 14 до 27 років, в Англії і Нідерландах - до 

25 років, у Люксембурзі визначається в рамках 15-25 років, в Іспанії - від 

14 і до 30, а нерідко і до 32-34 років. У сучасній Україні до категорії 

«молодь» належать громадяни від 18 до 35 років. 

Також важливо відзначити, що молодь є найбільш динамічною 

частиною суспільства, якій властиво істотно змінюватися у відносно 
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нетривалі часові періоди. Вона найбільш сильно піддається впливу і 

маніпуляціям, характеризується нестабільністю поведінкових оцінок і 

самих критеріїв оцінювання. Однак без формування ідентичності 

української молоді істотно ускладняється вирішення проблеми 

подальшого розвитку суверенної держави і побудови суспільства нової 

генерації. 

В Україні нарівні з побудовою демократичних інститутів і 

виробленням єдиних «правил гри» одним із пріоритетних напрямків нової 

української влади є консолідація суспільства. У сучасному світі 

сформований запит на розвиток молоді як ключового державотворчого 

чинника, який є двигуном змін, реформ і оновлення суспільства. Період 

існування України в СРСР законсервував у представників попередніх 

поколінь такі поведінкові особливості, як відсутність критичного 

мислення, тенденційність поведінки, псевдоідентифікація, небажання 

брати на себе відповідальність за процеси, що відбуваються в державі, 

неприйняття реформ. Тому з набуттям незалежності побудова 

демократичної держави і консолідація сучасного українського суспільства 

стали нездійсненним завданням в умовах відсутності сформованої 

ідентичності у молоді, яка не є дотичною до радянських часів і є 

генератором трансформацій у суспільстві. Адже саме за допомогою 

ідентифікації громадяни асоціюють себе з державою і процесами, які 

відбуваються в ній, що стимулює їх як до особистісного розвитку в якості 

акторів політики, так і до державотворчих перетворень. 

Оскільки, як уже було сказано вище, проблема ідентифікації молоді 

не знайшла свого рішення в рамках внутрішньої політики України, 

доцільно перенести її вирішення на зовнішній рівень. А саме звернутися 

до досвіду інших держав, в яких вже успішно сформована ідентичність 

молоді. Перш за все це стосується тих країн, які в недавньому минулому 

пройшли процес трансформації за допомогою розпаду або об’єднання. 

Зокрема, мова йде про досвід німецького возз’єднання (входження НДР і 

Західного Берліна до складу ФРН) [2] і розпаду Чехословаччини на дві 

незалежні держави Чехію та Словаччину. Навіть після таких 

кардинальних перетворень новоствореним країнам вдалося консолідувати 

населення, виростити нове покоління молоді, яка ідентифікує себе вже з 

новоствореними державними одиницями, розвивається, бере активну 

участь у соціокультурному та політичному житті країни. Знаковим є те, 

що трансформаційні процеси в даних країнах відбувалися в той же 

часовий відрізок, що і становлення України як незалежної держави. 

Однак, на відміну від України, у ФРН, Чехії та Словаччині проводилася 
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активна політика по роботі з молоддю. Тому формування ідентичності 

стало неминучим. 

Відзначимо, що в разі реалізації плану дій по перейманню досвіду 

європейських країн, важливо враховувати багатоступінчастий рівень 

комунікації. Від інтеграції молоді в соціокультурний європейський 

простір за допомогою освітніх програм, культурних і спортивних 

проектів, які повинні забезпечуватися державною підтримкою, до 

формування окремих зовнішньополітичних інституцій і дипломатичних 

місій, спрямованих на розширення крос-культурних комунікацій, які 

сприяють обміну досвідом саме на рівні молоді. 

Крім того, з огляду на вікові межі української молоді, необхідно 

враховувати наявність соціокультурних травм у молодих людей від 29 до 

35 років. Оскільки вони застали період розпаду СРСР і перші роки 

формування незалежної української держави. Це був переломний момент 

для всієї країни. Зміна політичного режиму, нові «правила гри», 

економічна нестабільність, соціокультурні зміни в житті суспільства, які 

залишили свій відбиток у пам’яті молодих людей, що також може стати 

бар’єром у формуванні ідентичності. Тому ефект травми не можна 

ігнорувати, його треба враховувати і активно з ним працювати. 

У висновку відзначимо, що формування ідентичності української 

молоді за допомогою переймання досвіду європейських країн, які успішно 

пройшли цей етап у власному соціокультурному розвитку, може стати 

вдалим кейсом і ключем до консолідації і формування ідентичності всього 

українського суспільства. В іншому випадку, якщо не зайнятися 

вирішенням цієї проблеми зараз, у майбутньому нинішня молодь може 

стати «втраченим поколінням». І перспектива успішного завершення 

етапу трансформації і подальшого розвитку України буде відкинута ще на 

десятиліття. 
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Summary 

The importance of forming the identity of Ukrainian youth is explored. It is proposed 

to address this issue at the foreign policy level. As a mechanism for the formation of youth 

identity is considered the opportunity to attract successful practices from the experience of 

Germany, the Czech Republic and Slovakia. 
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