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ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДІ В МІНЛИВИХ 

ПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ
THE FORMATION OF YOUTH’S POLITICAL 
IDENTITY DURING TIMES OF POLITICAL 

TURMOIL

Лавриненко Г. А.,
кандидат політичних наук, доцент кафедри 

філософії, Київський університет імені Бориса 
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У статті аналізується проблема формування політичної 
ідентичності молоді в мінливих політичних умовах. Зокрема, 
виділяється чотири структурних елементи формування по-
літичної ідентичності: когнітивний, ціннісний, емоційний і 
діяльнісний. Визначається, що модель формування політичної 
ідентичності молоді на основі даних чотирьох структурних 
елементів є універсальною для всіх держав, які знаходяться в 
стадії трансформації. Описується ряд факторів, які можуть 
ускладнити процес роботи з молодим поколінням. А також 
акцентується увага на можливостях, які виникають в про-
цесі формування політичної ідентичності молодого покоління. 
Йдеться про розкриття значущих для всього населення про-
блем, які виникають в сучасних суспільствах, що трансформу-
ються. Автор статті особливу увагу приділяє ролі самої мо-
лоді в процесі формування політичної ідентичності в мінливих 
політичних умовах. Відзначається, що в процесі трансформа-
ції політичної ситуації стимулюється потенціал молоді щодо 
формування запиту на пошук нових ідентифікаційних можли-
востей. Підкреслюється необхідність враховувати думку, оцін-
ку та реакцію молоді на політичні процеси, які відбуваються, 
і підвищувати рівень її залученості до політичного життя 
держави. У дослідженні автор акцентує увагу на факті, що 
процес політичної ідентифікації молоді здійснюється в межах 
зробленого нею вибору, коли прихильність до певних політич-
них цінностей та орієнтирів може виступати у вигляді ката-
лізатора здійснюваного молоддю вибору. Відзначається, що в 
умовах лібералізації суспільства сформована політична іден-
тичність стає ключовим консолідуючим елементом для всієї 
політичної системи.

Ключові слова: політична ідентичність, молодь, транс-
формація, політична ситуація, ідентифікаційні можливості.

The article analyses the problem of forming youth’s political 
identity in times of political turmoil. In particular, there are four 
structural elements of political identity formation: cognitive, value, 
emotional and activity. It is determined that the model of forming 
youth’s political identity based on the data of the four structural ele-
ments is universal for all states with undergoing transformation. A 
number of factors that can complicate the process of working with 
the young generation are described. Also, the attention focuses on 
the opportunities that arise in the process of forming youth’s politi-
cal identity. It is about uncovering the significant problems for the 
entire population that are emerging in today’s transformative societ-
ies. The author devotes special attention to the role of the youth in 
the process of forming youth’s political identity in times of political 
turmoil. It is noted that in the process of transformation of the politi-
cal situation, the potential of young people to formulate a request 
for the search of new identification opportunities is stimulated. The 
author emphasizes the need to take into account the opinion, assess-
ment and reaction of young people to the political processes that are 
taking place and to increase their involvement in the political life of 
the state. In the study the author emphasizes the fact that the process 
of political identification of young people is carried out within the 
framework of the choice made by themselves, when the attachment 
to certain political values and guidelines can act as a catalyst for the 

youth’s choice. It is noted that in the context of liberalized society, 
the formed political identity becomes a key consolidating element 
for the entire political system.

Keywords: political identity, youth, transformation, political 
situation, identification opportunities.

Трансформаційні процеси, що протікають в 
сучасних суспільствах, актуалізують осмислення 
проблеми політичної ідентичності як на рівні ін-
дивідів, так і в категоріях окремих груп або насе-
лення в цілому. Незважаючи на багатокомпонентну 
структуру дослідження політичної ідентичності, 
найбільшу увагу в контексті дослідження даної 
проблеми слід сконцентрувати на найбільш актив-
ній категорії суспільства - молоді, яка постає як 
індикатор рівня розвитку суспільства і ключового 
ініціатора реформ. Гострота віражив політичних 
перетворень в умовах трансформації покладає на 
державу зобов’язання контролювати і своєчасно 
реагувати на реакцію молоді, спровоковану тими 
чи іншими змінами в політичному кліматі. Оскіль-
ки саме політика розглядається як об’єктивна 
системоутворююча детермінанта розвитку сус-
пільства в цілому і як основа для формування по-
літичних ідентифікацій різного рівня. Незавер-
шеність трансформаційних процесів і відсутність 
вичерпного переліку універсальних моделей фор-
мування політичної ідентичності молоді в мінли-
вих політичних умовах і становить актуальність 
дослідження.

Розглядаючи характеристику ступеня розробле-
ності даної проблематики, необхідно констатува-
ти, що ідентифікаційний дискурс представлений 
в наукових дослідженнях як зарубіжних (Г. Блу-
мер, Е. Еріксон, П. Бергер, Р. Дженкінс, Т. Лукман, 
С. Гантінгтон), так і вітчизняних (Л. Тіхонова, 
В. Арбєніна, О. Данилова, О. Злобіна, Н. Федотова, 
С. Климова) вчених. А проблема формування без-
посередньо політичної ідентичності сучасних сус-
пільств і, зокрема, молоді привертала увагу таких 
дослідників, як Р. Інґлгарт, П. Бурдьє, Г. Лассуел, 
В. Тіхонов, Н. Понаріна, О. Холіна, Ю. Семенова, 
О. Рєзнік, О. Вишняк, В. Оссовський, М. Міщенко, 
В. Полторак та ін.

Метою даної статті є дослідження процесу фор-
мування політичної ідентичності молоді в мінли-
вих політичних умовах.

Політична ідентичність населення тісно 
пов’язана з уявленнями про політичну ситуацію 
в країні в цілому, розстановку та ступінь впливу 
окремих політичних сил, характер взаємин між 
державою та суспільством, а також всередині са-
мого суспільства.

У широкому сенсі політична ідентичність ви-
значається як самоототожнення суб’єкта політич-
ного процесу з певною політичною позицією, яка 
також визнається й іншими суб’єктами, з приводу 
чого виникають нові або закріплюються старі по-
літичні відносини [5].

Як правило, політична ідентичність формуєть-
ся на підставі чотирьох структурних елементів: 
когнітивного - знанні про приналежність до певної 
політичної спільності, яка характеризується уста-
леними політичними поглядами і взаємозв’язками; 
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ціннісного або оціночного - наявності позитивно-
го або негативного ставленням до політичних сил, 
політики, що проводиться ними, установкам, про-
грамам, принципам і цінностям; емоційного - при-
йняття певної політичної сили за допомогою під-
тримки та ототожнення себе з нею як результат дії 
перших двох елементів; діяльнісного - визначенні 
типу поведінки суб’єкта політичної спільності, ре-
алізації своєї позиції за допомогою комунікації та 
діяльності [6, с. 89].

Когнітивний елемент відображає образ держа-
ви, історичні, культурні, політичні та інші особли-
вості взаємин народів, що населяють дану державу, 
а також політичні групи і настрої, що сформували-
ся в ній на основі економічних переваг, історичних 
і культурних традицій і цінностей.

З позицій ціннісного елемента наявність або 
відсутність особистісних смислів щодо позитивно-
го або негативного сприйняття політичної ситуації 
в цілому або окремих системоутворюючих елемен-
тів державної політики, в тому числі дій політич-
них сил формує у індивіда його оціночні судження, 
а також впливає на ступінь його значущості та за-
лученості в політичний процес.

Третій елемент, емоційний, відповідає за реак-
цію, формування настроїв у суспільстві й тих емо-
ційних станів, які спонукають індивіда до певних 
дій. Йдеться про почуття сорому або гордості, що 
викликаються приналежністю як до певної полі-
тичної сили, так і до політичної ситуації, що скла-
лася у державі.

Діяльнісний елемент, спираючись на наявні 
знання і сформоване ціннісно-емоційне сприйнят-
тя політичної спільності, обумовлює тип поведінки 
індивіда, його політичну активність і прагнення до 
участі в політичному житті.

Відзначається, що ціннісний та емоційний 
елементи здатні чинити істотний вплив на зміст 
першого - когнітивного елемента, а діяльнісний 
елемент, на основі сформованих оцінок і реакцій, 
реалізує певний тип політичної поведінки [6, с. 90]. 
Отже, становлення політичної ідентичності на-
самперед визначається відношенням і прийняттям 
усвідомленого факту своєї політичної приналеж-
ності як значимого компонента в життєдіяльності 
індивіда, здатного впливати на політичні настрої 
і характер взаємин всередині політичних груп, а 
згодом і в масштабах держави. Таким чином, по-
літичну ідентичність слід розуміти як результат 
когнітивного, ціннісного (оціночного), емоційного 
процесу усвідомлення індивідом своєї належнос-
ті до політичної спільності, який проявляється в 
певному типі поведінки і, як наслідок, прийнятті 
політичних рішень щодо здійснення тієї чи іншої 
поведінкової моделі.

Також необхідно звернути увагу, що політич-
на ідентичність включає в себе не тільки уявлен-
ня про політичну спільність, ототожнення себе 
з нею, а й дотримання законів, виконання норм і 
вимог, активну участь у суспільно-політичному 
житті суспільства і здатність нести політичну від-
повідальність [4, с. 146]. І хоча останнє повинно 
бути розподілене між усіма учасниками політично-

го процесу, громадяни, в більшості своїй, схильні 
перекладати відповідальність за процеси, що від-
буваються, на державу. Оскільки в масовій свідо-
мості вона сприймається і як комплекс владних і 
силових структур, які займаються менеджментом 
політичних процесів і забезпеченням правопоряд-
ку, і як безпосередній актор політичного процесу, 
образ якого формується на всіх етапах соціалізації 
індивіда, починаючи з сім’ї, дитячого садка, шко-
ли, вищого навчального закладу і т.д. [1, с. 31].

Однак найбільший інтерес в процесі дослі-
дження проблеми політичної ідентичності привер-
тає саме категорія молоді, як найбільш соціально 
активна частина населення, яка вже володіє актив-
ним виборчим правом. Молодь є індикатором рівня 
розвитку суспільства та ефективності модерніза-
ційних процесів, ініціатором формування майбут-
нього образу держави, інноваційним потенціалом 
в процесі здійснення реформаторської політики, 
особливо в державах, які знаходяться на етапі 
трансформації [3, с. 13].

В мінливих політичних умовах когнітивний 
елемент формування політичної ідентичності мо-
лоді в більшій мірі нівелюється, що пов’язано зі 
зрушеннями сформованих переваг, традицій і цін-
ностей, а також усталених політичних поглядів і 
взаємозв’язків між акторами політики. У подібній 
ситуації формується запит на виникнення нових 
орієнтирів та ідеалів політичного розвитку, відпо-
відно до яких і буде протікати процес самоототож-
нення індивідів.

В рамках ціннісного елемента залежно від ха-
рактеру сприйняття молоддю змін в умовах онов-
лення політичної ситуації формується позитивне 
або негативне ставлення до політичних сил, що ак-
тивізувалися, новостворених установок і принци-
пів, на основі яких створюються оціночні суджен-
ня, що визначають ступінь залученості молоді до 
політичного процесу [2, с. 56].

З огляду на нестабільність та множинність емо-
ційних станів у молодого покоління, прийняття або 
неприйняття мінливої політичної ситуації в рівній 
мірі може викликати діаметрально протилежні по-
чуття, що формують в суспільстві настрої, які в 
подальшому відповідно спонукатимуть до певного 
виду дій. У разі емоційної близькості, ототожнення 
себе з мінливими політичними умовами, молодь з 
найбільшою ймовірністю буде підтримувати ре-
формістські політичні сили і пишатися своєю при-
четністю до них. З іншого боку, якщо зміни будуть 
суперечити сформованим у молоді образам май-
бутнього держави, це призведе до відторгнення, 
апатії або навіть агресії, що може стати переду-
мовою виникнення заворушень у суспільстві, ор-
ганізованих саме молоддю як найбільш чутливою 
та активною його частиною. І на цьому етапі вже 
знайде свій прояв діяльнісний елемент формуван-
ня політичної ідентичності.

Дана модель формування політичної ідентич-
ності молоді, на думку автора, може вважатися 
універсальною для всіх держав, які знаходяться 
на етапі трансформації. В мінливих політичних 
умовах держава зобов’язана своєчасно реагувати 
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на реакцію молоді, спровоковану тими чи іншими 
змінами в політичному кліматі країни або в окре-
мих системоутворюючих компонентах державної 
політики.

З іншого боку, процес роботи з молодим поко-
лінням може ускладнитися низкою факторів [8, с. 
211]. По-перше, молоді характерно споживацьке 
ставлення до життя і політичних інституцій. По-
друге, наявністю матеріальних і побутових трудно-
щів у зв’язку з низьким рівнем соціальної захище-
ності молодого покоління. По-третє, втратою орі-
єнтирів щодо подальшого розвитку суспільства че-
рез розмивання моральних цінностей і політичних 
ідеалів, які були визнані традиційними і загально-
прийнятими протягом більш ніж півстоліття. По-
четверте, глобалізаційними тенденціями, що про-
являються в експансії міжнародного тероризму в 
молодіжних колах. І по-п’яте, нестачею освітніх і 
культурно-просвітницьких програм з підвищення 
рівня політичної культури, свідомості та відпові-
дальності за соціально-політичні процеси, що від-
буваються в країні.

Варто відзначити, що це далеко не всі викли-
ки, з якими доведеться зіткнутися державі в про-
цесі формування політичної ідентичності молоді в 
умовах мінливої політичної ситуації. Однак їх не 
варто ігнорувати, а навпаки враховувати в процесі 
комунікації з молодим поколінням [12, с. 174]. До 
того ж, проблема формування політичної ідентич-
ності молоді повинна стати одним із пріоритетних 
завдань державної політики.

У той же час необхідно також згадати і про 
можливості, які виникають в процесі формуван-
ня політичної ідентичності молодого покоління. 
Перш за все мова йде про розкриття значущих про-
блем сучасних суспільств, які знаходяться на етапі 
трансформації, з точки зору політичних ідентифі-
кацій молоді.

А саме в процесі розробки проблеми форму-
вання політичної ідентичності важливу роль ві-
діграють потреби молодого покоління [9, с. 22]. 
По-перше, будучи індикатором соціальних змін, 
молодь здатна оголити виклики, з якими стика-
ється суспільство в мінливих політичних умовах, 
визначити пріоритети і потреби, які здатні суттєво 
вплинути на якість і характер трансформаційних 
процесів. По-друге, ступінь задоволеності потреб 
безпосередньо пов’язана з ціннісно-емоційним 
аспектом сприйняття політичної дійсності, стиму-
люючим подальшу політичну реакцію на перебіг 
подій і визначення вектору подальшого розвитку 
держави і суспільства.

З іншого боку, також варто звернути увагу на 
інтереси молоді. Політичний інтерес до подій, що 
відбуваються в державі, визначає рівень залуче-
ності населення в політичний процес [10, с. 23]. 
В окремих випадках він може формувати політич-
ний порядок або ж вносити корективи в програму 
змін функціонування політичних інститутів, харак-
тер комунікацій і взаємодії держави і суспільства. 
Більш того, підвищений інтерес до політичних по-
дій може свідчити про як мінімум дві кардинально 
протилежні ситуації. У першому випадку, мова йде 

про підтримку суспільством трансформаційних 
процесів і прагнення до набуття почуття причет-
ності з процесами перетворення і визначення май-
бутнього вектору розвитку держави. А в другому, 
про незгоду і неприйняття проведеної реформіст-
ської політики, демонстративне протиставлення 
бажаного об’єктивній дійсності та прагнення до-
вести свою непричетність або ж активно протисто-
яти спробам до зміни політичної ситуації.

І третій момент пов’язаний з роллю і характе-
ром цінностей в процесі політичної ідентифікації 
молоді. Йдеться про невідповідність існуючих 
загальноприйнятих цінностей запитам сучасно-
го розвитку держави і суспільства. Інноваційний 
підхід до формування моделі майбутнього вима-
гає впровадження нового формату цінностей та 
адаптації його до реальних умов функціонування 
держави і суспільства. В іншому випадку конфлікт 
між ціннісними орієнтирами, котрим надається 
перевага, та існуючою реальністю може спровоку-
вати неприйняття суспільством нових хоча й ефек-
тивних для нього пріоритетів розвитку, відторгнен-
ня оновлених «правил гри» і взаємодії як всередині 
соціуму, так і з політичними інститутами [7]. Крім 
того, мінливі політичні умови не зменшують роль 
цінностей в процесі трансформації держави. А на-
впаки, цінності стають тією об’єднуючою ланкою, 
яка здатна найменш безболісно адаптувати насе-
лення до видозмінених умов. І в даному випадку 
саме держава зобов’язана згенерувати процес фор-
мування нового покоління цінностей, прийнятних 
для молодого покоління, які відповідають сучас-
ним викликам і не входять в конфлікт з усталеним 
життєвим укладом, що базується на традиційних 
цінностях.

Також важливо пам’ятати, що акумулюючий 
ефект невідповідності політичних ідентифікацій 
мінливим політичним умовам загрожує розмиван-
ням, а в крайньому випадку втратою соціально-по-
літичного статусу молоді, яка забезпечує мотиву-
ючий і мобілізуючий потенціал всього населення.

У контексті розгляду проблеми формування по-
літичної ідентичності молоді в мінливих політич-
них умовах особливу увагу також слід приділити 
ролі самої молоді в даному процесі.

Зокрема, демократичний вектор політичних 
трансформацій поряд з нестійкістю та динамізмом 
глобалізаційних тенденцій вносить корективи в 
ідентифікаційні можливості молодого покоління 
[11]. Перш за все це стосується факту статичності 
політичної ідентичності. В умовах трансформації 
політичної ситуації стимулюється потенціал мо-
лоді щодо прагнення до постійної зміни. В пер-
шу чергу це торкається рівень самоідентифікації. 
Саме молодь стає генератором нових смислів, цін-
ностей і тенденцій, які вона прагне запровадити в 
своє повсякденне життя. Володіючи розвиненим 
критичним мисленням, молоде покоління не гото-
ве миритися з невідповідностями між поточними 
умовами та запитами сучасного глобалізованого 
світу. У зв’язку з чим формується запит на пошук 
нових ідентифікаційних можливостей, які перш 
за все повинні відповідати оновленим потребам, 
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інтересам і цінностям. Але тут ситуація виглядає 
двояко. З одного боку, молодому поколінню біль-
шою мірою притаманне розуміння, що «зміни по-
чинаються з себе», тому і процес самоідентифікації 
є першорядним для молодого покоління. З іншого, 
усвідомлення непричетності через виключеність 
молоді з політичного життя веде до усвідомленого 
неприйняття будь-якого виду реформ у державах, 
період трансформації в яких затягнувся [11]. У 
зв’язку з чим процес самоідентифікації стає затяж-
ним за часом, розмитим і частково відстороненим 
від політичних реалій.

Щоб уникнути другого варіанту розвитку по-
дій державі необхідно зважати на думку, оцінки та 
реакцію молоді на політичні процеси, які відбува-
ються в ній. Тільки в разі безпосередньої участі в 
політичному житті країни молоде покоління від-
чує включеність в політичний процес, що сприя-
тиме формуванню у молоді політичної культури 
[7]. Перш за все мова йде про самоототожнення з 
державою і політикою, яка проводиться в ній, став-
лення до політичних ідей, особистостей та автори-
тетів, яке виражається за допомогою формування і 
декламування власних політичних позицій та орі-
єнтацій і транслюється через різні форми політич-
ної поведінки. Оскільки саме в боротьбі за власні 
ідеали і цінності формується і проявляється пози-
ціонування молодого покоління в суспільно-полі-
тичному житті держави.

У той же час необхідно акцентувати увагу на 
тому, що процес політичної ідентифікації молоді 
здійснюється в межах зробленого нею вибору [2, с. 
124]. В першу чергу мова йде про формування по-
літичних уподобань, актуалізацію їх та заяви про 
прагнення до прийняття політичних рішень. При-
хильність до певних політичних цінностей та орі-
єнтирів може виступати у вигляді каталізатора здій-
снюваного молоддю вибору. Важливим акцентом у 
даному процесі також є характер впливу, що чинить-
ся тим чи іншим типом політичної культури. Залеж-
но від рівня та умов її формування можна очікувати 
різний спектр наслідків, що буде відображений в 
політичній поведінці молоді, характері взаємодії та 
способах впливу на мінливі політичні умови.

І останнє, про що варто згадати в контексті роз-
гляду питання ролі молоді в процесі формування 
її політичної ідентичності за мінливої політичної 
ситуації, це лібералізація суспільства [6, с. 91]. В 
її умовах сформована політична ідентичність стає 
ключовим консолідуючим елементом для всієї по-
літичної системи. І хоча в якості об’єкту ідентифі-
кації виступає не тільки категорія молоді, а все на-
селення, проте функції локомотива реформ і фор-
мування політичної ідентичності населення всієї 
держави як і раніше залишаються закріпленими 
за молодим поколінням, як частиною масштабної 
системи соціально-політичних відносин.

Резюмуючи вищевикладене слід підкресли-
ти, що незважаючи на багатогранність процесу 
формування політичної ідентичності наукові роз-
відки необхідно сконцентрувати саме в контексті 
уніфікації проблем і викликів, з якими стикаються 
держави і суспільства, що знаходяться в проце-

сі трансформації. Запропонована автором модель 
формування політичної ідентичності молодого по-
коління на основі когнітивного, ціннісного, емо-
ційного та діяльнісного елементів може бути ви-
користана як універсальна в мінливих політичних 
умовах. Відзначається, що саме в таких умовах як 
ніколи зростає роль молоді в процесі формування 
політичної ідентичності, яка здатна як консоліду-
вати суспільство, так і стати деструктивним джере-
лом для подальшої трансформації держави. Остан-
нє може бути викликане ігноруванням і як наслідок 
виключеністю молодого покоління з політичного 
життя країни. Щоб уникнути негативних наслідків 
пропонується приділяти особливу увагу ролі моло-
ді в процесі формування політичної ідентичності 
суспільства. Оскільки саме молоде покоління має 
особливий потенціал в питаннях формування запи-
ту на пошук нових ідентифікаційних можливостей 
у мінливих політичних умовах.
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