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Проблема низького рівня національної самосвідомості та 
політичної пасивності молоді в Україні 
 
Основою усіх демократичних перетворень у нашому суспільстві є 

розвиток духовності, національний ренесанс, зміцнення національної 
самосвідомості кожного громадянина України. Біда в тому, що впродовж 
десятиліть, перш за все, через відсутність сповна сформованої власної 
державності ми багато втратили стосовно нашої історії, духовних коренів, 
національних особливостей, традицій тощо. Як результат, у свідомості 
багатьох людей, в тому числі молодих, розмито розуміння національної 
самосвідомості, державного мислення й відповідальності перед 
суспільством. 

Молодь в усі часи перебувала в авангарді національно-визвольних рухів, 
будучи своєрідним барометром суспільно-політичної думки завдяки своєму 
темпераментові, схильності до нетрадиційних, альтернативних форм 
самовизначення, і це, я гадаю, не викликає заперечень. Проблемою сьогодні є 
те, що "молодь, як менш загартована частина населення є найбільш 
уразливою до соціальних змін і катаклізмів, а отже, якщо старше покоління, 
загартоване не менш складними соціально-економічними катаклізмами, 
реагує на проблеми сьогодення більш-менш стримано, то молода генерація, 
котру до певного часу виховували на ідеї світлого майбутнього, втрачає 
духовну сталість і рівновагу, втрачає віру в будь-які ідеї та ідеали взагалі" [1]. 
Крім цього, сьогодні у молодіжному середовищі можна прослідкувати 
виразні "західні" тенденції до так званого "космополітизму" замість 
українського патріотизму. 

Донедавна державна політика по відношенню до молоді була, в 
основному, декларативною та повчальною. Молодь розглядалася не інакше 
як об’єкт ідеологічного та виховного впливу, а не суб’єкт діяльності у 
власних та державних інтересах. Цьому сьогодні слід запобігти будь-що. 

Становлення і розвиток державної молодіжної політики передбачає 
систематичний аналіз стану свідомості як методологічної основи цього 
процесу і водночас виступає як необхідна умова формування національної та 
політичної самосвідомості, що є основою високої культури особи. 
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Перш ніж визначити, що таке національна самосвідомість, маємо 
визначити, який історичний шлях вона подолала. Історичний аспект 
національної самосвідомості включає в себе знання про події, традиції, ідеї, 
теорії тобто все те, завдяки чому народ усвідомлює своє минуле і, одночасно, 
формує своє ставлення до сьогодення. На думку О.В.Антонюка, "національна 
самосвідомість етносу живиться і підтримується не тільки елементами своєї 
традиційно-побутової культури та національно-особливими рисами 
професійної культури, а й такими найважливішими джерелами, як уявлення 
про територію свого проживання та історична пам’ять" [2]. 

З приводу суті історичного аспекту національної свідомості цікаво 
висловився відомий історик О.Субтельний. "Народові, котрий плекає нове 
почуття спільності, – пише він, – необхідне усвідомлення того, що його єднає 
і спільна доля. Цей спільний історичний досвід, крім того, має сприйматися 
як славетне минуле, що вселяє почуття гордості та спонукає до ототожнення 
зі своїм народом" [3]. 

Національна самосвідомість наших батьків, дідів, прадідів формувалася в 
умовах, коли: 

• десятиліттями наш народ не мав власної державності, досвіду влади; 
• постійно відбувалося розчленування української території: 

включення окремих її частин у держави з абсолютно іншою 
культурою; 

• мала місце кількаразова денаціоналізація провідної верстви України. 
Не будемо забувати того закономірного явища, що нація, котра впродовж 

довгого часу піддається тиску, гнобленню, нищенню духовно і фізично, 
певним чином вимушена мімікріювати, тобто пристосовуватися. Відтак вона 
багато чого втрачає у своїй ментальності. 

Перед розглядом національної самосвідомості, як слушно зауважує 
Наталя Черниш, маємо відокремити поняття національної самосвідомості від 
поняття національної свідомості: "Національна самосвідомість – вищий 
рівень національної свідомості, що національна самосвідомість виражає 
якісні зміни в самій людині та нації. Вони (люди) починають усвідомлювати 
себе як активних суб’єктів історичної творчості, а також визначати свою 
позицію у національному відродженні й значення своєї діяльності в його 
здійсненні, самовиражають і самоутверджують себе у цьому процесі. 
Самоусвідомлення у цьому контексті розглядається як поступ від етносу "в 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 
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собі" до етносу "в собі й для себе" [4]. Якщо національна свідомість людини 
формується не нею самою, а дається їй у готовому вигляді ззовні, при 
механічному засвоєнні певних знань про національні відносини, то її 
національна самосвідомість формується нею самою, її самоаналізом і 
самовизначенням стосовно об’єктів і процесів зовнішнього світу. Іншими 
словами, можна розглядати національну свідомість як переважно 
нерефлексивну за характером, натомість національній самосвідомості 
притаманна властивість рефлексивності, тобто зверненості індивіда до своєї 
власної життєдіяльності й психіки, в якій вона відображається" [5]. 

Розглядаючи самосвідомість нації, можна говорити, що в ній зафіксовані 
й унікальність самої нації, і належність до всього людського роду, а також 
відповідь на питання, яким чином вона може визначити на теоретичному 
рівні свою національну ідентичність і оригінальність, за допомогою яких 
самоінтерпретацій вона може захистити себе від повного розчинення в 
іншому середовищі.  

Національна самосвідомість виступає творцем ціннісних орієнтацій 
народу, його різних соціальних груп і верств. Знання про те, хто Ми є, 
нерозривно пов’язано із знанням і можливими відповідями на питання про 
здатність і шляхи політико-культурної державотворчої діяльності. Акт 
національного самоусвідомлення багато в чому визначає подальшу 
мотивацію та сферу прикладання сил у державотворчих процесах. 

Щоб зрозуміти суть проблеми, ми повинні звернутися до соціологічних 
досліджень. Візьмемо дослідження, що проводилися напередодні 
референдуму – восени 1991 року. На питання двох анкет відповіді дали 1493 
студенти з 9 вищих навчальних закладів різних економіко-географічних 
регіонів України [4]. У процесі опитування вдалося встановити поділ 
студентів на 3 групи: до першої належать респонденти з досить міцними, 
всталеними у часі національними переконаннями, а до другої – респонденти, 
інтерес котрих до національних проблем лише пробудився під тиском подій 
сучасності. Їх співвідношення можна подати пропорцією 2:5. Третя ж група 
студентів (близько третини) перебуває ще у стані пошуку, початку 
національного самовизначення, її уявлення про національні процеси ще 
розмиті, невиразні, вона шукає відповідей на поверхні і ще не готова до 
заглиблення самостійної праці над витоками своїх національних почувань. 
Сьогодні картина соціологічних опитувань ненабагато краща. Минулорічне 
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опитування показало, що для більшості студентів південного, південно-
східного та східного регіонів характерним є процес формування переважно 
національної свідомості, який передує витворенню в них національної 
самосвідомості і є його початковою фазою. На цій фазі національні 
почування лише пробуджуються під впливом ідей національного 
відродження, на відміну від студентів – вихідців з Західної України, для яких 
більш характерним є процес становлення національної самосвідомості, для 
розвитку якої існували сприятливі суспільні та сімейні обставини.  

 Щодо переконань можна виокремити кілька груп студентів: 29 % 
вважали себе патріотами свого народу; до другої групи (20,9 %) увійшли ті, 
хто вважав себе демократами. 12,3 % назвали себе інтернаціоналістами за 
переконаннями, утворивши третю групу. До четвертої групи (7,1 %) 
належать ті, хто оцінив свої переконання, як націоналістичні. В п’яту групу 
увійшли т.зв. "космополіти", "громадяни світу". Шосту групу утворили ті, хто 
загалом є байдужим до національних і політичних проблем (7,1 %). Було 
важко відповісти на поставлене питання представникам досить численної 
сьомої групи (14,5 %). Отже, в політичному плані картина переконань 
студентів є доволі строкатою. На загал у вузах Західної України переважають 
ті, хто вважає себе патріотом або націоналістом, Східної України та Одеси – 
патріотом або інтернаціоналістом. Серед останніх також досить багато 
байдужих до національних та політичних проблем або таких, хто ще не 
визначився у своїх політичних переконаннях. 

Безсумнівно, виховання молоді сьогодні як ніколи має здійснюватися з 
урахуванням української ментальності, нашої історії, традицій. Отже, ми 
повинні випрацювати ряд принципів, керуючись якими ми змогли б 
підвищити рівень національної самосвідомості. 

Перше. Принцип орієнтації на самостійну, соборну, демократичну, 
правову та соціальну державу як вищий національний ідеал українського 
народу. Цей принцип, на думку доктора Київського Університету 
О.М.Рудакевича, "спрямовує виховний процес на формування в 
підростаючих поколінь глибокого розуміння потреби народу в національній 
державі як вирішальній умові виживання нації та її прогресу і вимальовує 
контури такої держави" [6]. По суті, в цьому принципі сформульована 
національна ідея українського народу. Її глибоке усвідомлення та сприйняття 
дозволить надати історичному процесу цілеспрямованості, сформувати в 

Розділ 1. Політична діяльність української молоді в культурно-історичному аспекті 
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молоді та всіх громадян почуття національної єдності, відповідальності та 
переконаності в неминучості політичного відродження народу. Це закладе 
підвалини для подолання того егоцентризму, який був властивим для 
українців у минулому. 

Друге. Принцип відродження героїчних традицій та системи виховання 
Запорізької Січі. Ідеали, пов’язані з героїчним минулим народу, мають 
могутню животворну силу. Ось чому потрібно, на мою думку, відродити 
традиції славного запорізького козацтва, його високі лицарські, національні 
та державницькі ідеали. Кожне нове покоління українців повинно пройти 
"школу Запорізької Січі". Тут можуть бути використані самодіяльні дитячі та 
юнацькі організації, "козацькі табори та походи", військово-спортивні ігри, 
регіональні та всеукраїнські козацькі олімпіади молоді тощо. 

Третє. Принцип максимального використання можливостей 
самовиховання молоді. (Тут важко щось заперечити авторові: самовиховання 
– то дійсно дієвий фактор становлення особистості, її чіткої громадянської 
позиції). Ця вимога, зазначає О.М.Радкевич, випливає з того факту, що 
"старші покоління українського народу здобували освіту та виховувались в 
умовах тоталітарних і авторитарних політичних режимів, чужоземних 
держав". Тому їх вплив на молодь у тій чи іншій мірі несе відбиток 
учорашніх міфологем, догм і стереотипів. Розуміючи це та маючи на увазі, 
що молоді властива особлива критичність, загострене почуття нового, 
прогресивного, держава, громадські формування та сім’я повинні створити 
умови для самостійного осмислення юнаками і дівчатами життєвих проблем, 
політичних програм та ідеологій і власних висновків щодо культурних 
цінностей минулих поколінь і сучасного. Організаційними формами такого 
самовиховання можуть бути молодіжні об’єднання, дискусійні клуби, 
краєзнавча робота тощо. Важливо сформувати в молоді інтерес до політичної 
інформації, дати їй альтернативні джерела знань, створити умови для 
вільного висловлення власних думок. 

Четверте. Принципи розвитку політичної самодіяльності молоді та 
забезпечення умов для участі у загальнонаціональному політичному житті. 
Справа в тому, що ментальні настанови й елементи політичної культури 
активно формуються і глибоко засвоюються людьми лише в процесі 
практичної діяльності. 3 точки зору подолання негативних рис української 
ментальності, вказані принципи забезпечують формування активної життєвої 
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позиції, необхідних організаційних та вольових якостей, сприяють засвоєнню 
норм демократичного співжиття ще в дитячому чи юнацькому віці. Молоді 
необхідно всіляко допомагати у формуванні власних добровільних об’єднань, 
створювати нормативну базу для їх участі в роботі органів місцевого 
самоврядування. Доцільно було б сформувати канали виходу молодіжних 
організацій на загальнонаціональні органи державної влади, надати їм право 
законодавчої ініціативи. Чудову можливість для політичної творчості 
молодих людей мало б створення на всіх рівнях територіально-
адміністративної структури української держави молодіжних парламентів, 
надання їм права дорадчого голосу в Радах народних депутатів. 

П'яте. Принцип підтримки загальнонаціональних форм молодіжної 
ініціативи та активності. Важливо, щоб українська молодь не замикалася у 
своїх місцевих та територіальних організаціях, а створювала 
загальнонаціональні спілки, а також проводила загальнодержавні молодіжні 
акції. Якщо старші покоління українського народу були роз’єднані 
державними кордонами, політико-ідеологічними бар’єрами, то молоді люди 
повинні витворити цілісну органічну спільність. Почуття єдиної родини, 
усвідомлення вищих національних інтересів та прагнень буде гарантією 
формування високопатріотичної гомогенної політичної культури, яка 
зцементує державу і зробить незборимим народ. 

Шосте. Принцип деідеологізації та деконфесіалізації державних форм 
виховної роботи. Природно, що молодь створює свої об'єднання при 
політичних партіях, рухах, національно-культурних та релігійних 
організаціях. Там вона задовольняє свої групові політичні, національні та 
релігійні потреби. Однак виховна робота в державних закладах освіти, в 
армії, через державні засоби масової інформації повинна бути 
деполітизована, деідеологізована та деконфесіалізована. Через ці інститути 
формуються загальні якості громадянина України. Така постановка питання 
не означає заборони викладання в державних освітніх закладах основ 
політології, українознавства, культурології, релігієзнавства, як це дехто 
розуміє, посилаючись на вказані принципи. 

Сьоме. Принципи максимально широкого розкриття перед молоддю 
державних кордонів України та підтримки міжнародних молодіжних 
контактів. Ці засади також мають важливе значення для подолання вад 
національної психіки та формування сучасної цивілізованої людини. Мова 
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йде про викорінення комплексів "меншовартості" та "кривди", ознайомлення 
зі світовим досвідом участі широких народних мас у вирішенні суспільних 
проблем в умовах демократії та правової держави, подолання тих 
світоглядних перепон, які витворили минулі історичні епохи в міжнародних 
стосунках. 

Восьме. Принцип цілеспрямованого, відкритого й демократичного 
формування молодого поповнення української політичної еліти. Сьогодні 
політична діяльність вимагає високих моральних, патріотичних і фахових 
якостей. Демократичне суспільство повинно сформувати ефективні 
механізми підготовки та включення нових поколінь у професійну політичну 
діяльність. На наш погляд, настав час розробити національну програму 
формування молодого поповнення українського політикуму. Це не тільки б 
забезпечило постійний приплив свіжих молодих сил у державні органи та 
політичні партії, а й зміцнило б єдність усіх поколінь українського народу та 
створило б сприятливий морально-психологічний клімат для цивілізованих 
форм політичної боротьби. В Україні повинні діяти політичні ліцеї, підліткові 
та юнацькі військові навчальні заклади, підготовчі молодіжні центри при 
університетах, академіях, вищих органах державної влади. Досвід такої 
цілеспрямованої роботи по формуванню національної політичної еліти є в 
багатьох країнах світу. 

Таким чином, політико-культурний вибір суспільства і процес 
національного державотворення багато в чому (якщо не в головному) 
залежить від патріотизму свого народу, який є найбільш чуттєвим проявом 
національної самосвідомості. Аналіз стану національної свідомості на 
сьогоднішній день показує: 

1. Сьогодні у розумінні національного відродження немає одностайності, 
перевага здебільшого надається одній з його сторін, відсутнє 
комплексне уявлення про нього. Лише четверта частина опитаних 
висловлює прагнення особисто брати участь у процесах відродження 
України. 

2. Сучасна молодь не має чітко виробленої системи національних 
інтересів та ясного розуміння національної ідеї. 

3. Більшість студентів зводять національну свідомість до однієї або 
декількох її форм, вона ще не набула розвиненого характеру й не 
переросла у вищий рівень – національну самосвідомість. 



23 Розділ 3. Екологія 

4. Найгіршим, на нашу думку, є те, що ці вартості здебільшого не 
інтеріоризувалися, не перетворилися на глибокі внутрішні 
переконання й не виступають збудником волі і установкою на дію. 

З огляду на одержані висновки щодо міри розвитку національної 
самосвідомості молоді в Україні стає очевидною потреба посилення ролі 
вищих навчальних закладів, хоча всі ці зусилля виявляться марними коли 
молодь, особливо студентська, не займеться вихованням в собі національної 
самосвідомості.  
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