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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО 

СТУДЕНТСТВА: ЗАГРОЗИ ТА МОЖЛИВОСТІ 

 

Множинність політичних процесів, котрі притаманні динамічному 

розвитку сучасних суспільств, спонукає до поглиблення наукових розвідок з 

питань політичної ідентичності окремих категорій населення, серед яких 

студентство постає в якості найбільш соціально активної частини соціуму, 

яка вже володіє активним виборчим правом та здатна здійснювати вплив на 

перебіг політичних подій у державі. Крім того, студентство є досить 

чутливим до соціально-політичних перетворень. Воно почасти виступає у 

вигляді індикатору розвитку суспільства та ефективності модернізаційних 

процесів. Як свідчить досвід української політики, саме студенти виступають 

рушійною силою в питаннях формування майбутнього образу держави та 
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ініціаторами проведення реформ. Саме тому поглиблення дослідження 

досвіду формування політичної ідентичності студентства складає 

актуальність даного дослідження. 

Проблема формування політичної ідентичності сучасних суспільств і, 

зокрема, студентства представлена в наукових здобутках таких дослідників, 

як Р. Інґлгарт, П. Бурдьє, Г. Лассуел, Е. Еріксон, П. Бергер, В. Тіхонов, 

В. Арбєніна, Н. Понаріна, О. Холіна, О. Рєзнік, О. Вишняк, В. Оссовський, 

Н. Федотова, В. Полторак та ін. 

Мета дослідження полягає у визначенні можливостей та загроз процесу 

формування політичної ідентичності українського студентства. 

В Україні як і в багатьох інших країнах у питанні формування 

політичної ідентичності студентства головна відповідальність покладається 

на державу, як ключового регулятора політичних перетворень та суспільного 

розвитку. Необхідність залучення українського студентства до політичного 

життя, а також формування політичної культури та підвищення рівня 

політичної освіченості за сучасних умов розвитку набуває пріоритетного 

значення в переліку напрямків реалізації державної політики України. 

У процесі дослідження проблеми формування політичної ідентичності 

українського студентства також необхідно враховувати, що цей процес є 

багатогранним. З одного боку він може нести безліч загроз, які варто 

враховувати в процесі комунікації та тісної співпраці з представниками 

студентства. А з іншого, він відкриває ті латентні можливості, котрі 

виникають в процесі формування політичної ідентичності студентства. 

Щодо останнього, то для початку варто зазначити, що ідентифікаційні 

труднощі приховують в собі проблеми, розкриття яких стане запорукою 

успішного розвитку для всього суспільства. Оскільки будучи індикатором 

соціальних змін, студентство першим реагує на виклики, з якими стикається 

суспільство, визначає пріоритети і потреби, які здатні суттєво вплинути на 

якість і характер модернізаційних процесів. Також за умов врахування 

ціннісно-емоційних орієнтирів сприйняття політичної дійсності, можна 

визначити ступінь задоволеності потреб студентства та його подальшу 

реакцію, яка безпосереднім чином може здійснювати колосальний вплив на 

подальший розвиток держави і суспільства [3, с.22]. 

Крім того, варто звернути увагу на інтереси студентства. Політичний 

інтерес до подій, що відбуваються в державі, визначає рівень залученості 

населення в політичний процес [4, с.23]. В окремих випадках він може 

формувати політичний порядок або ж вносити корективи в програму змін 

функціонування політичних інститутів, характер комунікацій і взаємодії 

держави і суспільства. Підвищений інтерес студентства до політичних подій 

може свідчити як про підтримку модернізаційних процесів, усвідомлення 

значущості політичних перетворень і ототожнення себе безпосередньо з 

державою, так і про протиставлення себе тій реформістській політиці, котра 

жодним чином не узгоджується з бажаним вектором розвитку держави. Через 
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що в країні може наростати ескалація конфліктів, в яких студенти можуть 

очолити супротив щодо спроб змінити політичну ситуацію. 

І остання можливість, на яку слід звернути увагу, пов’язана з роллю і 

характером цінностей в процесі формування політичної ідентичності 

студентства. Перш за все це стосується невідповідності існуючих 

загальноприйнятих цінностей запитам сучасного світу. Формування сучасної 

моделі держави вимагає впровадження оновленого формату цінностей та 

адаптації його до реальних умов функціонування держави і суспільства. Тоді 

цінності зможуть стати тією об'єднуючою ланкою, за допомогою якої процес 

адаптації до нових умов пройде найменш безболісно. В іншому випадку 

конфлікт між ціннісними орієнтирами, котрим надається перевага, та 

існуючою реальністю може спровокувати неприйняття студентством нових 

хоча й ефективних для нього пріоритетів розвитку, відторгнення оновлених 

«правил гри» і взаємодії з політичними інститутами [1]. Проте в обох 

випадках саме держава зобов'язана згенерувати процес формування нового 

покоління цінностей, які з найбільшою ймовірністю будуть прийняті 

молодим поколінням та відповідатимуть сучасним вимогам. 

Що ж стосується загроз, які можуть заважати формуванню політичної 

ідентичності студентства, то тут слід враховувати декілька аспектів [2, с.211]. 

Перший пов’язаний зі споживацьким ставленням студентів до життя і 

політичних інституцій. Другий аспект обґрунтовується низьким рівнем 

соціальної захищеності студентів, що пов’язано з наявністю матеріальних і 

побутових труднощів. Третій характеризується втратою орієнтирів щодо 

подальшого розвитку суспільства, яка пов’язана з розмиванням політичних 

ідеалів, що були визнані загальноприйнятими протягом декількох десятиліть. 

Четвертий аспект звертає увагу на загрозу експансії міжнародного тероризму 

в молодіжних, а особливо студентських колах, пов’язану з глобалізаційними 

тенденціями. І п'ятий аспект, який безпосередньо залежить від можливостей 

та політичної волі керівників держави, характеризується нестачею освітніх і 

культурно-просвітницьких державних програм з підвищення рівня 

політичної культури, свідомості та відповідальності за соціально-політичні 

процеси українського студентства. 

У підсумку варто зазначити, що процес формування політичної 

ідентичності українського студентства є досить складним та багатогранним 

процесом, який акумулює в собі як можливості, так і загрози, котрі необхідно 

враховувати у процесі відтворення державної політики. В противному 

випадку невідповідність політичних ідентифікацій сучасним умовам 

розвитку держави та суспільства загрожуватиме розмиванням, а в крайньому 

випадку втратою соціально-політичного статусу студентства, яка забезпечує 

мотивуючий і мобілізуючий потенціал всього населення. 
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СПЕЦИФІКА ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ  

ТА СТРАТЕГІЇ ЙОГО ВИРІШЕННЯ 
 

Якщо звернутися до історії, ми побачимо, що конфлікти завжди 

відігравали велику роль в житті народів та держав. Ще тисячі років тому 

стародавні латиняни говорили: «Si vis pacem, para bellum», що означає «Якщо 

ви хочете миру, готуйтеся до війни». Тому одним із головних завдань 

політології є вивчення конфліктів. Наукова привабливість даної теми 

обумовлена загостренням різнопланових політичних конфліктів. Конфлікт 

завжди гальмує розвиток, якщо його не врегульовувати або банально 

ігнорувати виникаючі колізії. В світі зростає кількість та розширюються 

масштаби політичних конфліктів, в тому числі із збройним насиллям. Отже, 

дослідження конфліктів, а зокрема політичних, досить актуальна тема з 

точки зору загальної загрози, з огляду на загрозу переростання політичного 

конфлікту в збройний, особливо враховуючи досвід України, яку потрібно 

глибоко вивчати та розвивати. Особливу увагу приділяючи методам 

розв’язання, врегулювання та запобігання політичним конфліктам. 

Сфера політики має підвищений рівень конфліктності. Оскільки владні 

відносини засновані на тому, що одні панують, а інші підпорядковуються та 

інтереси одних переважають над іншими – це загрожує виникненню зіткнень. 

Дуже часто, політичний конфлікт означає боротьбу за політичне домінування. 

Якщо звернутися до «Політологічного словника», то: «Політичний конфлікт 

– зіткнення суб'єктів політики в їх взаємному прагненні реалізувати свої 


