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Динаміка та фактори політичної ідентифікації української молоді 

У сучасному світі складно уявити конструктивне вирішення проблем 

політичного устрою без діалогу і тісної взаємодії «поколінь», де молоді 

відведена роль не лише наступника спадщини старших, але і самостійного 

суб’єкта в соціокультурному і політичному просторі, що володіє правом на 

самовизначення. Сьогодні молодь є окремою соціально-політичною групою, яка 

здатна впливати на політичні процеси, коригувати вектор державного розвитку 

та змушувати політичну еліту рахуватися з її уподобаннями, соціальними 

зв’язками та пріоритетами. Саме тому процес політичної ідентифікації 

української молоді в розгалуженому політичному просторі України має 

визначальне значення для майбутнього країни. В умовах трансформації 

відсутність сформованої політичної ідентичності українських громадян, а тим 

більш молоді, може призвести до дестабілізації соціально-політичної ситуації та, 

як наслідок, кризи державності. У зв’язку з чим, питання формування політичної 

ідентичності української молоді стає як ніколи актуальним. 

Мета даного дослідження полягає у виявленні динаміки та факторів 

політичної ідентифікації української молоді. 

Проблематикою формування політичної ідентичності, у тому числі й 

української молоді, займаються, перш за все, вітчизняні дослідники, серед яких 

варто виділити Є. Головаху, Г. Касьянова, Я. Грицака, М. Степика, П. Толочка, 

М. Соболевську. 

Звертаючись до питання політичної ідентифікації української молоді, перш 

за все, слід зазначити, що в епоху інформаційної ери розвитку суспільства 

молодь здатна приміряти різні форми ідентичності в залежності від ситуації та 

умов, у яких вона знаходиться. Через що можна стверджувати, що для її 

представників характерна множинна ідентичність, в якій одними з 

найважливіших аспектів для подальшого стабільного розвитку держави та 

суспільства є політична активність та безпосередньо політична ідентичність. За 

сучасних умов розвитку ідентичність одночасно виступає в якості процесу 
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самовизначення та як механізм консолідації суспільства, розвитку колективної 

свідомості та поширенню ідей солідарності в соціумі. 

Що стосується політичної ідентичності, то в широкому сенсі її необхідно 

розуміти як самоототожнення суб’єкта політичного процесу з певною 

політичною позицією, котра також визнається й іншими суб’єктами, з приводу 

чого виникають нові або закріплюються старі політичні відносини [1, с. 67]. 

Останнім часом в Україні спостерігається зростання політичної активності 

молоді, що, перш за все, пов’язано з її інтересом до політики та прагненням до 

змін. У той же час, збільшення інтересу до політичного життя є одним з 

факторів, що свідчить про формуванням політичної ідентичності української 

молоді. 

На даний час значна кількість представників молодіжної спільноти 

відносить себе до прихильників суверенності та самостійного розвитку країни, її 

зміцнення та захисту власних інтересів України. Крім того, сучасна українська 

молодь все частіше висловлює готовність до політичної діяльності, зокрема 

участі в політичних організаціях та прагненні пропагувати певні політичні ідеї, 

що також свідчить про здатність вираження своїх поглядів у політичній площині 

[2, с. 418]. Безперечно, це є запорукою вдалого процесу формування політичної 

ідентичності української молоді.  

Проте заради справедливості слід також констатувати, що вплив 

політичних поглядів на життя представників молодого покоління ще не набув 

визначального характеру, так само як і не надав їм будь-яких переваг під час 

вирішення повсякденних питань [3, с. 39]. 

Саме тому, задля збереження позитивних тенденцій формування 

політичної ідентичності української молоді, даний процес повинен бути 

контрольований державою, оскільки саме вона володіє функцією латентного 

контролю над суспільними процесами. За умов грамотної державної політики 

стихійні соціальні утворення можуть перерости в стійкі соціальні відносини, що є 

запорукою консолідації суспільства. І ключова роль в даному процесі належить 

саме молоді, оскільки вона є каталізатором соціальних перетворень [4, с. 118]. У 

той же час, одним із ключових аспектів, який обов’язково необхідно 

враховувати, є мінливість настроїв у представників молодого покоління та 

схильність до прийняття різких та подекуди радикальних рішень, котрі можуть 

призвести до конфліктогенності та супротиву у суспільстві. Саме запобігання 

виникненню подібних ситуацій має стати ключовим завданням для держави, з 

яким вона здатна впоратися за умов ефективного виконання своїх функцій та 

обов’язків перед суспільством. 

Розглядаючи процес формування політичної ідентичності української 

молоді, важливо зробити акцент ще на одному аспекті. Мова йде про те, що 

політична активність молоді та інтерес до політики, які є конструктивними 

факторами формування політичної ідентичності, можуть бути використані 



221 
УДК 94(100)(082)                 ШЕВЧЕНКІВСЬКА ВЕСНА – 2020(СЕКЦІЯ «ІСТОРІЯ»). Київ, 2020  
 

представниками різних політичних сил, зокрема опозиційних, для дестабілізації 

обстановки в країні [5, с. 321]. Прикладом тому можуть служити масові акції 

протесту, які стали трампліном для втілення в життя технологій «кольорових 

революцій», що прокотилися країнами пострадянського простору на початку 

2000-х рр. 

Таким чином, з метою успішного формування політичної ідентичності та 

забезпечення стабільності розвитку громадянського суспільства необхідно на 

державному рівні розробити політику протидії маніпулятивним технологіям 

залучення молоді до протиправних дій. Для цього, одночасно з пошуком 

ефективних інструментів повноцінного розвитку молоді, повинна відбуватися 

безперервна оцінка політичної активності та пошук універсальних моделей 

формування політичної ідентичності в молодіжному середовищі. 
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«Хорватська весна». Дисидентський рух. Паралельний аспект 

У центрі уваги нашого дослідження розглянуті паралельні процеси другої 

пол. 1950-х – 1980 рр., водночас, складні суспільно-політичні явища, відомі в 

історіографії як «хорватська весна» (Masovni pokret, у перекладі з хорватської 

мови – масовий рух) на території колишньої Югославії та Дисидентський рух в 

межах колишнього СРСР. Причинами цих рухів було невдоволення розвитком 

держави на основі централізму, значно обмежуючим права республік; плани 

створення єдиної югославської нації та «єдиного радянського народу», в яких 

хорвати та українці вбачали загрозу своїй національній самобутності; 

налагодження більш тісних контактів з діаспорою за кордоном; прихід до влади 

в Хорватії нового керівництва Союзу Комуністів Хорватії, яке інакше, ніж союзні 

органи, дивилося на її роль в СФРЮ та значно підтримувало рух незгодних. В 

Україні ж такого зв’язку між безпосередньо опозиційним рухом та союзним 

керівництвом і не було взагалі, але знаковими стали лібералізаційні процеси 

«відлиги» та відносної демократизації суспільного життя з 1954 р., прагнення 


