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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. У динамічних суспільно-політичних 

процесах вітчизняного соціуму стверджуються нові ідентичності українця: етнічна, 

національна, релігійна, громадянська та ін. Проблеми громадянської ідентичності 

розглядаються у ряді гуманітарних наук, а саме: педагогічній (Е. Мітіна, 

Л. Храпаль), соціологічній (Е. Артюнова, М. Заковоротна), політичній (А. Айвазян, 

І. Конода, І. Семененко), історичній (Л. Дробижева, С. Перегудов), культурологічній 

(Ф. Боас, М. Гайдеггер, А. Гусейнов, К. Клакхон та ін.), антропологічній (Л. Леві-

Брюль, К. Леві-Строс, Д. Шоберлайн та ін.) тощо.  

У психології досліджено аспекти громадянської ідентичності в таких теоріях: 

соціальної ідентичності (Г. Таджфел); самокатегоризації (Дж. Тернер); соціальних 

уявлень (С. Московічі); з’ясовано її статус і місце в загальній структурі                    

Я-ідентичності (Г. Андреєва, Є. Данилова, Н. Іванова, І. Кондакова, Г. Мазилова та 

ін.); психологічні чинники та умови її формування у контексті національної та 

етнічної ідентичностей (О. Вакуленко, Т. Воропаєва, І. Данилюк, Л. Дробижева, 

С. Рижова та ін.).  

Проблема громадянської ідентичності найбільше розробляється як: а) явище 

свідомого або несвідомого копіювання атрибутів чи характеристик інших – 

біхевіористи (А. Бандура, Д. Доллард, Н. Міллер, Б. Скінер та ін.); б) явище 

соціального походження та значущість соціальної взаємодії, яка лежить в основі 

соціалізації – когнітивісти (Е. Гоффман, Дж. Мід та ін.); в) як усвідомлення 

автономності «Я», страх втрати свого «Я» – психоаналітики (З. Фрейд, Е. Еріксон, 

Е. Фромм та ін.).  

У дослідженнях вітчизняних учених здебільшого йдеться про: громадянську 

спрямованість особистості (В. Антоненко, М. Боришевський, В. Васютинський, 

Н. Водолажська, Л. Пилипенко, Г. Циганенко, О. Шевченко, Т. Яблонська та ін.), 

потенціал розвитку політичної ідентичності українців (В. Кремень, В. Ткаченко та 

ін.), уявлення про громадянськість (Ю. Ївженко, Л. Снігур), громадянську 

компетентність (І. Жадан, С. Позняк) та ін.    

Одні дослідники ототожнюють зміст громадянської та національної 

ідентичностей (Б. Андерсон, Е. Сміт, Е. Гелленер та ін.), інші –  вважають їх 

термінами одного порядку як почуття належності до країни, держави і до етнічної 

спільноти (Ф. Майнеке, Н. Хазратова та ін.).  

 Громадянська ідентичність трактується як суспільно-психологічний феномен, 

як базова передумова національної (В. Ліпкан, В. Пироженко, Д. Сладкий, Е. Сміт та 

ін.) та державної безпеки (Ю. Ігрицький, О. Лановенко та ін.). За умов слабко 

сформованої громадянської ідентичності є небезпека її поглинання іншою 

ідентичністю, трансформування її змісту тощо. 

З усім тим, існують суперечності між:  

− орієнтаціями у формуванні громадянської ідентичності на засади етно-

національної належності та на полікультурність, космополітичність громадянина з 

урахуванням розвитку глобалізаційних, комунікативних процесів;  
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− спрямованістю на еволюційність розвитку громадянського суспільства 

та революційними стимулами його розвитку (війна, революція тощо); 
− розвитком держави з позиції «громадянин для держави» та «держава для 

громадянина», де громадянин є суб’єктом, який формує організаційне середовище 

держави; 
− формуванням громадянського суспільства на основі директив держави 

та на основі суспільного договору. 
Актуальний стан наукової розробки та соціальна значущість проблеми 

зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Психологічні чинники 

громадянської ідентичності особистості».  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження пов’язане з науковими розробками, що проводяться на факультеті 

психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за темою: 

«Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціальні, психологічні 

та педагогічні аспекти» (номер державної реєстрації 0114U003481). Тему 

затверджено на засіданні Вченої ради Інституту соціальної та політичної психології 

НАПН України (протокол № 02/15 від 29.01.2015 року) та уточнено вченою радою 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 9 від 26.04.2017 року).  

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати і емпірично дослідити 

психологічні чинники громадянської ідентичності особистості. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання:  

1. У результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми громадянської 

ідентичності з’ясувати основні підходи до її трактування. 

2. Створити та апробувати психодіагностичний інструментарій дослідження 

громадянської ідентичності та її чинників. 

3. Розкрити психологічні особливості громадянської ідентичності 

особистості за віком, статтю, видом діяльності. 

4. Встановити психологічні чинники громадянської ідентичності 

особистості. 

5. Розробити та апробувати соціально-психологічну програму активізації  

громадянської ідентичності особистості. 

Об’єкт дослідження: ідентичність особистості. 

Предмет дослідження: психологічні чинники громадянської ідентичності 

особистості. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять положення щодо 

соціальної ідентичності (Г. Таджфел); самокатегоризації (Дж. Тернер); соціальних 

уявлень (С. Московічі); статусу громадянської ідентичності у структурі                             

Я-ідентичності (Г. Андреєва, Є. Данилова, Н. Іванова та ін.); громадянської 

спрямованості особистості (В. Антоненко, М. Боришевський, В. Васютинський, 

Н. Водолажська, Л. Пилипенко, Г. Циганенко, О. Шевченко, Т. Яблонська та ін.); 

потенціалу розвитку політичних ідентичностей українців (В. Кремень, В. Ткаченко 

та ін.); уявлення про громадянськість, громадянську компетентність (І. Жадан, 

С. Позняк, Л. Снігур та ін.).    
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Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань застосовано такі 
методи дослідження: а) теоретичні – моделювання (створення та використання 

структурних, функціональних, образних моделей), методи якісного аналізу 

(класифікація, типологізація, систематизація, періодизація), синтезу, узагальнення 

та гіпотетико-дедуктивний метод – для дослідження явища громадянської 

ідентичності; б) емпіричні – анкетування, метод незалежних експертних оцінок, 

контент-аналіз, а також психодіагностичні методики: авторська методика 

діагностики громадянської ідентичності для вивчення стану її сформованості; 

авторська модель шкалювання – для діагностування чинників громадянської 

ідентичності; опитувальник «Громадянська ідентичність» (І. Петровська) – для 

підтвердження конкуруючої валідності авторської методики; г) методи 

математично-статистичної обробки даних – описова статистика, критерій 

нормальності розподілу Колмогорова-Смірнова, U-критерій Манна-Уїтні, t-критерій 

Ст’юдента, α-Кронбаха, кореляційний, дисперсійний, факторний, кластерний, 

регресійний аналізи. Обробка емпіричних даних здійснювалася за допомогою 

комп’ютерної програми SPSS 15.0. 

Емпірична база дослідження. У дослідженні взяло участь 407 осіб, з них – 

100 осіб – учасники пілотажного дослідження і 307 осіб – основного. До основної 

частини емпіричного дослідження залучено 168 жінок і 139 чоловіків, віком від 18 

до 35 років. Вибірку розподілено на вікові групи (за Е. Еріксоном): а) 18-24 роки, 

б) 25-29 років, в) 30-35 років та на дві групи за критерієм провідної діяльності 

особистості (Л. Виготський, В. Давидов, Д. Ельконін, О. Леонтьєв та ін.): а) молодь, 

що працює – 145 осіб; б) молодь, що навчається – 162 особи.  

Наукова новизна та теоретична значущість дисертаційної роботи полягає 

в тому, що вперше:  

− визначено психологічні чинники громадянської ідентичності особистості: 

міграційна неготовність, правосвідомість та моральна відповідальність, 

громадянська реалізація, локус контролю, оптимізм щодо рівності можливостей; 
− встановлено три типи сформованості громадянської ідентичності: 

ініціативний, прагматичний, ідеалістичний; 
− встановлено специфіку сформованості громадянської ідентичності як 

цінності особистості, залежно від віку, статі та виду діяльності;  
− застосовано системний підхід до діагностики чинників громадянської 

ідентичності через макро-, мікросоціальний та індивідуально-досвідний рівні 

функціонування чинників громадянської ідентичності; 
− розроблено соціально-психологічну програму активізації громадянської 

ідентичності особистості; 
уточнено та доповнено: 

−  наукові уявлення про громадянську ідентичність як цінність 

особистості, її специфіку та структуру. 
Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечується 

якісним теоретико-методологічним аналізом базових положень роботи, 

репрезентативністю вибірки, використанням надійного діагностичного 
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інструментарію, застосуванням коректно дібраних методів дослідження та 

математично-статистичної обробки даних. 

Практичне значення дослідження. Результати дослідження можуть бути 

застосовані у сфері державного регулювання суспільних відносин та прогнозування 

тенденцій суспільної активності громадян; в освітній системі щодо виховання 

свідомого та відповідального громадянина українського суспільства; в теоретичних 

та практичних розробках в галузі соціальних та поведінкових наук, а також при 

викладанні навчальних дисциплін: «Загальна психологія», «Соціальна психологія», 

«Етнокультурна психологія», «Експериментальна психологія», «Психологія масової 

поведінки», «Політична психологія», «Етнополітологія» для студентів освітнього 

ступеня «бакалавр» та «магістр».  

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес 

факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (довідка №016/442 від 05.06.2019); Військового інституту гуманітарно-

лінгвістичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (довідка №023/448 від 05.06.2019); у діяльність громадської організації 

«Інтелектуальний капітал України» (довідка №2/05 від 07.05.2019); у діяльність 

центру «Розвиток корпоративної соціальної відповідальності» (довідка №15/05-1 від 

15.05.2019). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження було представлено на XVIII Міжнародній конференції молодих 

науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи 

дослідження» (Київ, 2016), XIX Міжнародній конференції молодих науковців 

«Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» 

(Київ, 2017), Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи» (Київ, 2017), 

XX Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній 

науці: результати та перспективи дослідження» (Київ, 2018), ІV Міжнародній 

науково-практичній конференції «Військова психологія у вимірах війни і миру: 

проблеми, досвід, перспективи» (Київ, 2019), XXІ Міжнародній конференції 

молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та 

перспективи дослідження» (Київ, 2019). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 

11 публікаціях, з яких 6 статтей у фахових виданнях, що входять до переліку, 

затвердженого МОН України, з яких 3 входять до міжнародних наукометричних баз 

даних та 5 тез у матеріалах наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список використаних 

джерел містить 192 найменування (із них 23 іноземною мовою). Основний обсяг 

викладено на 159 сторінках. Робота містить 30 таблиць (на 14 сторінках), 8 рисунків 

(на 4 сторінках) та 8 додатків.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми; визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет, методи; здійснено опис вибірки; висвітлено наукову новизну, теоретичну 

та практичну значущість дослідження, наведено дані про впровадження та 

апробацію отриманих результатів, публікації та структуру роботи. 

 У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи вивчення 

громадянської ідентичності особистості» – розкрито зміст основних підходів до 

трактування поняття громадянської ідентичності особистості, проаналізовано її 

місце у системі інших ідентичностей, критерії її типологізації, складові та чинники. 

У психології напрацьовано чималий доробок щодо сутності, природи 

походження феномену громадянської ідентичності, її психологічних особливостей, 

структурних компонентів (когнітивного, ціннісно-смисловогого, емоційного, 

поведінкового) тощо (Е. Арутюнова, В. Блейхер, М. Боришевський, Т. Водолажська, 

Н. Іванов, A. Кондаков, І. Конода, І. Крук, Г. Мазілова, Н. Хазратова, М. Юшин та 

ін.).  

Громадянська ідентичність визначається як головна потреба особистості в 

належності до групи (Т. Водолажська); громадянський стан, що проявляється в 

здатності та готовності особистості виконувати громадянські обов’язки – брати 

активну участь у житті держави, користуватися правами (М. Юшин); процес 

осмислення, усвідомлення своєї належності до спільноти громадян тієї чи тієї 

держави (A. Кондаков); процес суб’єктивного переживання особистістю як 

результат її ототожнення з суспільством, в якому формуються цінності, 

переконання, система уявлень і смислів, та є критерієм для протиставлення групи 

«Ми» групі «Вони» (К. Крилов); емоційно-когнітивне ототожнення суб’єкта з іншим 

суб’єктом, групою, зразком, що може бути більшою чи меншою мірою 

усвідомленим (М. Боришевський). 

Існує кілька підходів до виокремлення основних компонентів громадянської 

ідентичності, а саме: політологічний: а) державна ідентичність (співвіднесення себе 

з певною державою, сприймання своїх конституційних прав і обов'язків); 

б) патріотизм (наповнення державної ідентичності ціннісним змістом); 

в) громадянськість (якості громадянина, що характеризують його як активного 

члена держави, не лише як носія прав і обов'язків, а й як суб’єкта, який бере участь у 

житті держави) (Р. Шикова, М. Юшин та ін.); психологічний: а) когнітивний (знання 

про приналежність до тієї чи тієї соціальної спільноти); б) емоційний (позитивне або 

негативне ставлення до факту належності до спільноти та держави); в) ціннісно-

смисловий (прийняття або неприйняття громадянської спільності як групи членства, 

як результат дії двох перших) (Т. Водолажська); г) поведінковий (І. Петровська, 

С. Рижова).  

Громадянська ідентичність є: а) усвідомленням належності до особистісно 

значущої спільноти громадян держави; б) феноменом надіндивідуальної свідомості, 

якістю громадянської спільноти, що характеризує її як колективного суб’єкта 

(Т. Водолажська); в) формується в процесі участі особистості в динамічних 

соціальних групах; г) насамперед пов’язана з інтелектуальним і етично-моральним 
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розвитком (Л. Кнефелкамп); д) визначає здатності громадянина ідентифікувати себе 

з іншими громадянами. 

Отже, громадянська ідентичність є суб’єктивно-значущим переживанням і 

усвідомленням цінності належності громадянина до держави (спільноти громадян 

держави). 

 

 
 

Рис. 1. Модель громадянської ідентичності 

Чинники громадянської ідентичності містять такі особливості: а) вони існують 

на різних рівнях функціонування громадянина – макросоціальний (великі соціальні 

групи), мікросоціальний (малі соціальні групи) та індивідуально-досвідний (досвід 

громадянина та усвідомлення себе як такого); б) рівні функціонування чинників 

визначають змістовні складові громадянської ідентичності та її структурні 

компоненти: когнітивний, ціннісний, емоційний, поведінковий; в) ціннісний 
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компонент на індивідуально-досвідному рівні є визначальним у типах громадянської 

ідентичності (які встановлено за двома критеріями: сформованості 

(сформована/несформована),  визначеності (визначена/невизначена)): невизначена 

несформована; невизначена сформована; визначена сформована; визначена 

несформована. 

У другому розділі – «Організація та результати емпіричного дослідження 

психологічних чинників громадянської ідентичності» – обґрунтовано добір 

методичного інструментарію та описано особливості розробки авторських методик 

дослідження громадянської ідентичності, вибірку, розроблено операційну модель 

емпіричного дослідження, проаналізовано основні результати констатувального 

етапу дослідження.  

Встановлено, що наявні методи дослідження лише частково задовільняють 

дослідницькі завдання. Тому створено та емпірично верифіковано дослідницький 

інструментарій, спрямований на вивчення громадянської ідентичності особистості 

(авторська методика діагностики громадянської ідентичності) та її чинників 

(авторська модель шкалювання). 

Авторська методика ґрунтується на підставі попередньо встановленого 

основного критерію громадянської ідентичності – її ціннісно-смислової складової 

(цінності належності особистості до спільноти громадян і держави як 

організаційного середовища). Цей критерій складають три компоненти: 

1) самоставлення, 2) ціннісно-мотиваційний; 3) мотиваційно-смисловий. Методика 

містить 18 двополюсних тверджень, тяжіння до яких досліджувані оцінювали за 

шкалою від -3 до +3. Кожна із трьох зазначених шкал та шкала загального рівня 

сформованості громадянської ідентичності може мати три рівні сформованості: 

низький, середній та високий (кожному із яких відповідають числові показники). 

Шкали самоставлення, ціннісно-мотиваційна та мотиваційно-смислова мають 

однакові числові навантаження. Це пов’язано із однаковим максимально можливим 

показником кількості балів по шкалах (42) та кількістю пунктів методики (по 6). 

Загальний рівень громадянської ідентичності визначався на основі суми результатів 

за трьома шкалами методики.  

Методику створено з дотриманням необхідних і достатніх вимог щодо 

конструювання ефективних психологічних тестів, а саме: метричність шкал, 

надійність (внутрішня узгодженість та ретестова надійність), валідність, 

дискримінантність, стандартизація. 

Для дослідження чинників громадянської ідентичності розроблено авторську 

модель шкалювання. Завдяки отриманим відповідям визначено базові смислові ядра 

суджень досліджуваних щодо явища громадянської ідентичності. Здійснено аналіз 

отриманих суджень методом експертних оцінок (група експертів – 9 осіб, з них, 7 – 

кандидати психологічних наук та 2 – доктори психологічних наук). Одержані оцінки 

експертів дали змогу відібрати основні судження за трьома шкалами, відповідно до 

основних рівнів функціонування чинників громадянської ідентичності, таких як: 

макросоціальний, мікросоціальний та індивідуально-досвідний.  
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Загальна кількість тверджень на етапі експертної оцінки складається із 

сімдесяти трьох тверджень. Після кількісного та якісного аналізів отриманих 

результатів деякі із них були вилучені у зв’язку з їхньою суперечливістю.  

Усі твердження в рамках пілотажної частини досліджувані оцінювали за 

шкалою Р. Лайкерта, згідно з якою оцінювався рівень згоди або незгоди з кожним 

судженням, діапазон яких варіювався від «повністю згоден» до «повністю не 

згоден», які у цифровому співвідношенні відповідали показникам від «+5» до «-5». 

Ставлення досліджуваних до явища громадянської ідентичності виявлялося на 

основі суми оцінок кожного окремого судження. За допомогою факторного аналізу 

зменшено розмірність вихідних даних через пошук латентних змінних, що їх 

об’єднує (факторів), які в подальшому слугували підґрунтям для визначення 

чинників громадянської ідентичності особистості.  

Констатувальний етап емпіричної частини дослідження містить два основні 

блоки: 1) діагностику громадянської ідентичності особистості; 2) визначення 

психологічних чинників громадянської ідентичності.  

У результаті порівняння середніх значень за віковою ознакою за шкалами 

авторської методики сформованості громадянської ідентичності виявлено, що 

переживання належності до держави та спільноти співгромадян характерне для всіх 

вікових груп. У результаті їх порівняння за шкалою самоставлення встановлено, що 

в групах 1 та 2 переважає середній рівень сформованості (відповідно 23,07; 25,89; 

p≤0,05), у групі 3 – високий рівень (28,00; p≤0,05). 

За ціннісно-мотиваційною шкалою у групі 1 виявлено середній рівень (26,77), у 

групі 2 – також середній рівень (27,56), у групі 3 – високий рівень (32,01). 

За мотиваційно-смисловою шкалою у групі 1 встановлено середній рівень 

(29,64), у групах 2 та 3 – середній, що межує з високим (відповідно 33,56; 34,94). 

Встановлені відмінності існують як тенденція. 

Зі збільшенням віку громадянина з’ясовано тенденцію зростання сформованості 

громадянської ідентичності. У процесі самореалізації, набуття досвіду та 

самовизначення (громадянського) особа краще усвідомлює себе як громадянина 

держави.  

За статевою ознакою груп значущих відмінностей у загальному рівні 

сформованості громадянської ідентичності не виявлено. Проте за шкалою 

самоставлення дещо вищий показник спостерігається у жінок (24,79). Тобто жінки 

порівняно з чоловіками (23,68), більш схильні вбачати себе як суб’єкта взаємодії, 

відповідального за громадянські і суспільні процеси в державі. Натомість, чоловіки 

мають вищий показник за ціннісно-мотиваційною шкалою (27,55), що свідчить про 

те, що у їхній системі цінностей переважає надання більшої значущості 

державницькому, громадянському, морально-правовому аспекту дійсності, водночас 

як жінки схильні акцентувати свою увагу на першочергових потребах матеріального 

характеру (24,43 при p≤0,05). Показники середніх значень за мотиваційно-

смисловою шкалою свідчать, що жінки вбачають більше можливостей для власної 

реалізації в межах організаційно-правового простору держави (31,57), чоловіки 

схильні сприймати його як безперспективний, чи такий, що не сприяє їхній 

самореалізації (29,35 при p≤0,05). 
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За ознакою виду діяльності досліджуваних встановлено, що молодь, яка 

працює, має вищий рівень громадянської ідентичності, ніж молодь, що навчається. 

Рівень громадянської ідентичності молоді, що працює, є вищим як у випадку 

конкретних шкал методики: самоставлення (26,50); ціннісно-мотиваційна (28,79); 

мотиваційно-смислова (30,14), так і загального рівня сформованості громадянської 

ідентичності (85,42).  

У результаті кластерного аналізу (метод ієрархічного кластерного аналізу 

одинарного зв’язку) виокремлено три кластери, характеристика яких дозволила 

визначити типи громадянської ідентичності (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Показники рівнів ціннісно-смислового компонента громадянської 

ідентичності залежно від типу її сформованості  

 

Кожен тип містить три рівні, які відповідають шкалам розробленої методики: 

самоставлення, ціннісно-мотиваційній та мотиваційно-смисловій. Для 

«Ініціативного» типу (53 % вибірки) характерний середній рівень самоставлення, що 

виражається у відчутті власної гідності і значущості як громадянина країни. Вони 

вірять у можливість впливати на ситуацію, що склалася в державі, вважають свій 

голос важливим і впливовим, для них значущими є не лише цінності матеріального 

характеру, а й ідеалістичні та моральні інтенції. Представники цього кластеру 

вбачають різні можливості для самореалізації в межах своєї держави, саме тому 

намагаються проявити свою ініціативу у різних сферах громадянської активності, 

оскільки вважають її корисною та конструктивною. 

Для «Прагматичного» типу сформованості громадянської ідентичності (33 % 

вибірки) властивий середній рівень самоставлення, що межує з низьким та 

виражається у сприйманні себе як значущого і цінного громадянина своєї держави, 

який є суб’єктом та може впливати на рішення державного рівня. Однак, показник 

самоставлення у цій групі є значуще нижчим, порівняно із першою групою 

досліджуваних. Вони однаково цінують матеріальні та ідеалістичні цінності і мають 

нижчий показник за мотиваційно-смисловою шкалою, що проявляється у недооцінці 

власної держави для ефективного розвитку і реалізації громадянина в межах її 
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організаційного та правового поля. Представники цього типу вибудовують власну 

систему поглядів і вчинків з точки зору їхньої доцільності та практичної корисності 

результатів як для власної особистості, так і для держави. 

«Ідеалістичний» тип (14 % вибірки) характеризується  зневірою у можливість 

здійснення впливу як суб’єкта суспільних відносин на ситуацію в державі та на 

власну значущість у прийнятті рішень суспільного і державного значення. 

Представники цього кластеру більшою мірою зосереджені на матеріально-

побутових умовах життя, надають перевагу матеріальним цінностям, а не духовним, 

моральним чи ідеалістичним. У них високий рівень мотиваційно-смислової шкали 

(показник якої є найвищим серед трьох кластерів), що свідчить про віру у власну 

реалізацію в межах держави. Самоставлення та ціннісно-мотиваційна шкала є 

найнижчими, порівняно із двома попередніми кластерами, що говорить про те, що 

представники цього кластеру схильні проявляти низьку громадянську активність, 

розглядають себе як об’єкт, який не може суттєво вплинути на ситуацію в державі, у 

них переважає мотивація на власний комфорт, а не на цінності державного порядку.  

У ході дослідження чинників громадянської ідентичності підраховано середні 

показники експертних оцінок досліджуваних за рівнями їх функціонування: 

макросоціального, мікросоціального та індивідуально-досвідного. Найвищий 

показник виявлено за рівнем індивідуально-досвідної активності громадянина (3,64). 

Наступними рівнями є макросоціальний (3,31) та мікросоціальний (3,12). Це 

свідчить про те, що саме досвід взаємодії громадян з державою як організаційним 

простором є визначальним та домінантним у становленні їхньої громадянської 

ідентичності. 

За результатами факторного аналізу із застосуванням методу найбільшої 

правдоподібності із нормалізацією Кайзера для обертання факторів виокремлено сім 

факторів, які пояснюють 55,1 % дисперсії: а) песимізм/оптимізм щодо рівності 

можливостей; б) соціальне научіння; в) міграційна готовність; г) правосвідомість та 

моральна відповідальність; д) легітимність; е) локус контролю; є) громадянська 

реалізація. 

Перший фактор «Песимізм/оптимізм щодо рівності можливостей» (13,9% 

дисперсії) містить такі шкали: «Я відчуваю на собі нерівність у правових умовах, які 

створює держава» (0,695); «Я не відчуваю себе захищеним у своїй державі» (0,695); 

«Наші чиновники байдужі до проблем простої людини» (0,768); «Я часто стикаюсь з 

нерівністю у економічних умовах, які створює держава» (0,594); «Влада не здатна 

навести порядок в державі» (0,679); «Чесною працею в нашій державі нічого не 

заробиш» (0,653); «Бюрократичні процедури у різних органах влади дратують мене» 

(0,635); «Державою керують олігархи» (0,666); «Біда України в тому, що нею 

керують ті, хто її не цінує» (0,613); «В сучасних реаліях української держави не 

можливо заробити великі статки чесним шляхом» (0,612); «Держава цінує своїх 

громадян» (-0,605). Фактор розкриває зміст особливостей взаємодії громадянина із 

державними інститутами, умови проживання громадянина в контексті правових 

норм, економічний комфорт чи дискомфорт, котрий забезпечує держава. На основі 

отриманого досвіду громадянин вибудовує образ держави, котрий може бути 
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сприятливим, чи навпаки, таким що обмежує його громадянські права та 

можливості.  

Другий фактор «Соціальне научіння» (8,8% дисперсії) містить шкали: «Я знаю 

людей у яких варто повчитись тому, якими громадянами варто бути» (0,840); «В 

сучасному українському суспільстві я не спостерігаю «справжніх» громадян 

України» (0,759); «Я не зустрічав людей, яких я міг би назвати «справжніми» 

громадянами» (0,757); «У питанні громадянської активності я не маю прикладу для 

наслідування» (0,712); «Дивлячись на деяких людей, я знаю, як виглядає «ідеальний 

громадянин»» (-0,651); «В українському суспільстві немає «свідомих» громадян» 

(0,454). Фактор відображає ставлення особистості до громадянських цінностей при 

впровадженні їх у життя, можливості способу дій, необхідності орієнтування на 

інших членів колективу. Громадянин приймає рішення про ототожнення себе з 

конкретною державою та співгромадянами не лише керуючись власним досвідом, 

але й думкою тих, кого сприймає як референтну групу, до думки і позиції яких 

дослухається, в тому числі і у питаннях, що стосуються громадянської 

приналежності. Якщо таких референтних осіб немає, процес його громадянської 

ідентифікації може ускладнюватись. 

Третій фактор «Міграційна готовність/неготовність» (8,8% дисперсії) містить 

шкали: «Якби у мене була можливість я б отримав інше громадянство» (0,756); 

«Говорячи «Я громадянин України», я нічого не відчуваю» (0,743); «Трапляються 

ситуації, коли я шкодую через те, що я є громадянином України» (0,713); «Я не 

хотів би бути громадянином іншої держави» (-0,649); «Наша армія – гордість 

держави» (-0,575); «Я відчуваю піднесення, коли чую гімн України» (-0,570); 

«Українське суспільство не виховує своїх громадян» (0,539); «В українському 

суспільстві немає «свідомих» громадян» (0,443). Цей фактор розкриває зміст кризи 

ідентичності особистості в основних сферах її реалізації – громадянській, 

етнокультурній, професійній, сімейній тощо. Виникнення і формування міграційної 

готовності обумовлюється протиріччям між прагненням особистості до 

самореалізації, до задоволення потреб (від базових природних до потреб у повазі 

тощо) та нездатністю знайти можливості самореалізації у своїй країні. Такий стан 

призводить до відчуження громадянина та пошуку альтернативи у вигляді зміни 

середовища реалізації, зміни держави та громадянства. 

Четвертий фактор «Правосвідомість та моральна відповідальність» (7% 

дисперсії) містить шкали: «Як громадянин своєї держави я дотримуюсь усіх 

законів» (0,751); «Щоб бути громадянином, слід дотримуватись не лише законів, а й 

моральних норм» (0,696); «Я вважаю себе законослухняним громадянином» (0,663); 

«Я відчуваю особисту гордість, коли дізнаюсь про перемоги представників України 

на міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях» (0,537); «Я завжди відстоюю 

свої права як громадянин держави» (0,533). Цей фактор відображає обов’язки та 

усвідомлення законів, які мають виконуватися з огляду на моральну 

відповідальність особистості, готовність та вміння громадян поважати право і закон, 

добровільно виконувати обов’язки, визначення правильності/неправильності дій, 

ситуацій тощо або ж встановлених норм. 
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П’ятий фактор «Легітимність» (5,9% дисперсії) містить шкали: «Якщо 

доведеться боротись за свої права, то слід використовувати усі можливі засоби, в 

тому числі незаконні» (0,789); «Щодо подій у державі я покладаюсь на думку 

авторитетних для мене людей» (0,632); «Є люди, думці яких я повністю довіряю 

щодо подій, котрі відбуваються в державі» (0,616); «Я можу порушити закон, якщо 

за це не буде жодних наслідків» (0,517). Легітимність підтримується і вимірюється 

вірою громадян, а своєю чергою, влада підтримує тих, хто їй вірить. Вона 

вибудовується на основі суспільного договору, який у випадку його невиконання 

призводить до кризи легітимності та кризи громадянської ідентичності. В такій 

ситуації громадянин схильний діяти з урахуванням задоволення власних інтересів і 

потреб, не покладаючись при цьому на державу.   

Шостий фактор «Локус контролю» (5,7% дисперсії) містить шкали: «Мої 

батьки виховали в мені достойного громадянина України» (0,710); «Я вважаю, слід 

долучатися до захисту прав інших громадян» (0,588); «Держава зобов’язана 

забезпечувати комфортне життя для кожного громадянина» (0,558); «Основна 

причина невдач у розбудові української держави – сусідство з Росією» (0,531). 

Йдеться про вектор відповідальності громадянина за власні дії, за ситуацію в 

державі в цілому. Ситуативний прояв екстернальності чи інтернальності локусу 

контролю громадянина може призводити як до інфантилізму особистості, так і до 

формування відповідального, зрілого суб’єкта.  

Сьомий фактор «Громадянська реалізація» (4,7% дисперсії) містить шкали: 

«Порядок і безпека в державі варті того, щоб порушити закон» (-0,638); «Існує 

багато можливостей для особистісної та професійної самореалізації в Україні» 

(0,616); «Я вважаю, що участь у виборах впливає на політичну ситуацію в державі» 

(0,477); «Розвинути якості громадянина мені допомогли (батьки, друзі, вчителі та 

ін.)» (0,401); «Самотужки і без грошей вирішити щось неможливо» (-0,326). Цей 

фактор відображає оцінку громадянином можливостей реалізації власних 

особистісних та соціальних потенцій. У випадку неможливості власної реалізації 

громадянин сприймає державу, як таку, що не спроможна створити сприятливі 

умови для всебічної реалізації, як обмежуючу систему стримувань та протидій.  

Для виведення формули сформованості громадянської ідентичності 

використано регресійний аналіз та отримано таке рівняння регресії:  

Y = 19,776 (const.)+ (-4,017) (m) + 3,639 (s) + 1,818 (r) + 1,484 (l) + 1,405 (d)+e., 

Де: «Y» – сформованість громадянської ідентичності; «m» – міграційна 

неготовність; «s» – правосвідомість та моральна відповідальність; «r» – 

громадянська реалізація; «l» – локус контролю; «d» – оптимізм щодо рівності 

можливостей; «е» – залишок між значеннями передбачення моделі. 

Виокремлені та проаналізовані фактори є чинниками розвитку громадянської 

ідентичності. Вони функціонують у межах окреслених рівнів (макросоціальний, 

мікросоціальний та індивідуально-досвідний), котрі впливають на громадянську 

ідентичність.  
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У третьому розділі – «Психологічні умови активізації громадянської 

ідентичності особистості» – розроблено соціально-психологічну програму 

активізації громадянської ідентичності та проаналізовано зміни ціннісно-смислового 

компоненту громадянської ідентичності особистості в результаті її впровадження. 

Соціально-психологічна програма активізації громадянської ідентичності 

спрямована на створення умов, сприятливих для усвідомлення її цінності, 

актуального стану в учасників програми, а також прийняття/не прийняття цієї 

ідентичності.  

Програма побудована з урахуванням основних принципів (активності, 

дослідницької позиції в процесі роботи в групах, рефлексії, добровільної участі, 

рівноправності тощо), правил (зворотного зв’язку, закритості групи, «тут і зараз» 

тощо) групової роботи, форм взаємодії, вимог до змістовного наповнення занять 

(І. Вачков, Л. Долинська, А. Єлізаров, Д. Маккей, К. Мілютіна, В. Пузиков та ін.). 

Вона ґрунтується на розробках вчених, що займалися формуванням та корегуванням 

громадянської ідентичності (М. Боришевський, І. Вільчанська, О. Добржанська, 

О. Михайлова, О. Прокоф’єва, В. Степаненко, О. Хан та ін.). 

Програма розроблена на основі комплексного підходу. Мета теоретичної 

частини – ознайомлення учасників з поняттям громадянської ідентичності, її 

структурними елементами та специфічними особливостями. Практична групова 

робота спрямована на усвідомлення власної громадянської ідентичності, активацію 

її ресурсів.  

Встановлено типи громадянської ідентичності (за результатами кластерного 

аналізу): ініціативний, прагматичний та ідеалістичний. Це дозволило визначити 

психологічні характеристики кожного із них та врахувати при розробці соціально-

психологічної програми активізації громадянської ідентичності. Вираженість 

відповідних показників кластеру дозволяє простежити тенденції перехідного 

характеру між ними, котрі використано як ресурс до потенційних змін.  

Програма тренінгу містить три блоки, котрі враховують три механізми 

формування громадянської ідентичності: а) усвідомлення, б) трансформація 

(посилення/послаблення), в) осмислення (надання певних особистісних смислів і 

значень) та розрахована на десять годин. Перший блок «Громадянська ідентичність 

особистості» містить такі завдання: знайомство учасників, усвідомлення власної 

унікальності і одночасно спільності з іншими, приналежності до різних соціальних 

груп, власної громадянської ідентичності. Другий блок «Робота зі стереотипами та 

упередженнями» спрямована на трансформацію (посилення/послаблення) 

громадянської ідентичності та складається з: ознайомлення з поняттям критичного 

мислення, етапами прийняття критики, характеристиками конструктивної критики, 

її видами і особливостями прийняття, розвитком уміння розрізняти стереотип і факт, 

визначати і формулювати узагальнення. В основі третього блоку «Сутність та 

цінність громадянина» вирішувалися завдання осмислення себе як громадянина 

держави, конкретних способів самореалізації тощо. Базовими методами тренінгу є 

групова дискусія, рольова гра, вправи, міні-лекції тощо. 
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До експериментальної групи ввійшло 32 особи, віком від 20 до 25 років, вони 

належать до груп молоді, що працює і навчається, та 32 особи – до контрольної 

групи. Своєю чергою, експериментальну групу розділено на дві підгрупи по 16 осіб. 

Результативність вимірів сформованості громадянської ідентичності в 

експериментальній та контрольній групах за авторською методикою дає підстави 

стверджувати, що відбулося підвищення самоставлення, мотиваційно-смислового та 

загального рівня сформованості громадянської ідентичності особистості (табл. 1).  

Таблиця 1 

Середні значення сформованості громадянської ідентичності до та після 

впливу в експериментальній та контрольній групах  

Шкали Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До  Після 

Самоставлення 24,01 28,38** 23,54 23,83 

Ціннісно-мотиваційна  26,16 26,03 26,78 26,54 

Мотиваційно-смислова 28,24 30,98* 27,72 27,01 

Загальний рівень 

сформованості 
78,41 86,36** 78,04 77,38 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

Це свідчить про те, що учасники тренінгової взаємодії набули значущої 

суб’єктності на рівні усвідомлення, а також осмислили власну цінність, роль і 

можливості реалізації як громадянина в межах держави. Це стало можливим через 

здійснений акцент на роботі з когніціями особистості, що спрямована на 

стимулювання самопізнання (яке супроводжує процес усвідомлення та осмислення 

її ключових громадянських ролей) та створення нової ролі громадянина, котра 

активізує прагнення до самопрезентації на основі критичної оцінки. У контрольній 

групі до та після формувального експерименту значущих змін не виявлено.  

Для встановлення стійкості отриманих результатів проведено контрольний 

зріз (через один місяць після корегувальних впливів). Виявлено відсутність 

значущих змін між результатами зазначених зрізів. Це свідчить, що отримані зміни 

сформованості громадянської ідентичності та окремих елементів її ціннісно-

смислового компонента (самоставлення і мотиваційно-смислового) з коротким 

часом не повертаються до початкового рівня, тобто сформовані в процесі роботи 

риси є відносно стійкими.  

На підставі отриманих результатів можна зробити висновок, що розроблена 

соціально-психологічна програма є ефективною, оскільки впливає на підвищення 

рівня сформованості громадянської ідентичності особистості.  

 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі здійснено узагальнення теоретичних та емпіричних результатів 

дослідження громадянської ідентичності особистості та її чинників, що дає підстави 

дійти таких висновків. 

1. Явище громадянської ідентичності є відмінним від інших суміжних видів 

ідентичностей особистості таких як: національна, етнічна, територіальна, мовна 
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та ін. У трактуванні громадянської ідентичності виокремлено основні підходи: 

біхевіористичний (свідоме або несвідоме копіювання характеристик чи атрибутів 

інших), когнітивістський (соціальна взаємодія, яка є основою соціалізації), 

психоаналітичний (усвідомлення особистістю автономності власного «Я» та страх 

його втрати).   

Структура громадянської ідентичності містить такі компоненти: когнітивний 

(знання про належність до тієї чи тієї соціальної спільноти), ціннісно-смисловий 

(прийняття або неприйняття громадянської спільності як групи членства), 

емоційний (позитивне, негативне чи амбівалентне ставлення до факту належності) 

та поведінковий (реалізація своїх уявлень про належність до спільноти в соціально 

значущих діях). 

Громадянська ідентичність є суб’єктивно-значущим переживанням і 

усвідомленням цінності належності громадянина до держави (спільноти громадян 

держави). Рівні функціонування чинників громадянської ідентичності 

(макросоціальний, мікросоціальний, індивідуально-досвідний) зумовлюють 

специфіку її змісту. 

2. Для діагностики громадянської ідентичності сконструйовано, апробовано та 

перевірено методику діагностики її сформованості, а також розроблено авторську 

модель шкалювання для вивчення психологічних чинників громадянської 

ідентичності. 

3. У результаті емпіричного дослідження встановлено, що переживання 

особою належності до держави та спільноти співгромадян характерне для всіх 

вікових груп досліджуваних. Виявлено зростаючу тенденцію сформованості 

громадянської ідентичності зі збільшенням віку громадянина.  

Загальний рівень сформованості громадянської ідентичності у чоловіків та 

жінок значуще не відрізняється. Однак, показники ціннісно-мотиваційної та 

мотиваційно-смислової шкал є відмінними. Жінки більш схильні вбачати себе як 

відповідального суб’єкта взаємодії, акцентують увагу на потребах матеріального 

характеру та вважають свою державу сприятливою для самореалізації як 

громадянина. Чоловіки надають перевагу ідеологічним цінностям: державному, 

громадянському, морально-правовому аспекту дійсності на противагу матеріальним. 

Порівняно з жінками, вони більш схильні вбачати в своїй державі 

безперспективність для власного розвитку та самореалізації. 

Міжгрупова відмінність за видом діяльності досліджуваних свідчить про те, 

що молодь, котра працює, має вищий рівень сформованості громадянської 

ідентичності, ніж та, що навчається.  

Виокремлено три кластери досліджуваних, на основі яких визначено типи 

сформованості громадянської ідентичності: ініціативний (ініціативність у різних 

сферах громадянської активності, оскільки особи вбачають свою важливість для 

впровадження змін на державному рівні), прагматичний (активність, що 

регулюється доцільністю і практичною корисністю для особистості і держави), 

ідеалістичний (віра в можливість самореалізації в межах держави, однак, низька 

громадянська активність, мотивація на власний комфорт та нівелювання цінностей 

державного рівня).  
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4. Встановлено п’ять чинників громадянської ідентичності особистості: 

а) міграційна неготовність громадянина; б) правосвідомість та моральна 

відповідальність; в) громадянська реалізація; г) локус контролю; д) оптимізм щодо 

рівності можливостей. 

5. Розроблено соціально-психологічну програму активізації громадянської 

ідентичності особистості, спрямовану на усвідомлення її як цінності та прийняття 

цієї ідентичності. Вплив на громадянську ідентичність ґрунтується на трьох 

основних механізмах її формування: усвідомлення, трансформація, осмислення. 

У результаті впровадження соціально-психологічної програми виявлено 

підвищення загальної сформованості громадянської ідентичності, а також 

самоставлення, мотиваційно-смислового рівнів ціннісно-смислового компоненту. 

Йдеться про зміни у набутті суб’єктності, що проявляється в усвідомленні власної 

цінності і значущості як активного діяча суспільних та державних перетворень, 

можливості самореалізації в межах держави, активізації прагнення до дій і 

активності через формування відповідної ролі громадянина. 

Перспективою подальших досліджень може бути вивчення процесу 

становлення громадянської ідентичності в онтогенезі, з’ясування сензитивних 

періодів її формування залежно від гендерної належності, регіону проживання; 

пошук нових технологій формування громадянської ідентичності особистості, 

групи, спільноти; співвідношення та динаміка цілісної структури громадянської 

ідентичності з огляду на зміни її ціннісно-смислового компонента. 
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АНОТАЦІЯ 

Синельников Р. Ю. Психологічні чинники громадянської ідентичності 

особистості. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню психологічних чинників 

громадянської ідентичності особистості. У роботі здійснено теоретичний аналіз 

наукових підходів до розгляду компонентів громадянської ідентичності. 

Громадянська ідентичність: формується в процесі участі особистості в 

динамічних соціальних групах; насамперед пов’язана з інтелектуальним і етично-

моральним розвитком; визначає здатності громадянина ідентифікувати себе з 

іншими громадянами і державою.  

Розроблено та апробовано психодіагностичний інструментарій вивчення 

сформованості громадянської ідентичності, що містить чотири шкали: 

самоставлення, ціннісно-мотиваційну, мотиваційно-смислову та загальний рівень її 

сформованості; авторську модель шкалювання для діагностики чинників 

громадянської ідентичності. 

Виокремлено типи сформованості громадянської ідентичності особистості: 

ініціативний, прагматичний, ідеалістичний.  

Визначено психологічні чинники громадянської ідентичності особистості: 

міграційна неготовність, правосвідомість та моральна відповідальність; 

громадянська реалізація особистості; локус контролю; оптимізм щодо рівності 

можливостей. 

Розроблено та апробовано соціально-психологічну програму, яка дозволяє 

актуалізувати громадянську ідентичність особистості, через механізми її 

формування: усвідомлення, трансформація (посилення/послаблення), осмислення 

(надання певних особистісних смислів і значень). 

Ключові слова: громадянська ідентичність, особистість, психологічні 

чинники громадянської ідентичності, компоненти громадянської ідентичності, типи 

громадянської ідентичності. 

 

АННОТАЦИЯ 

Синельников Р. Ю. Психологические факторы гражданской 

идентичности личности. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 – общая психология, история психологии. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию психологических факторов 

гражданской идентичности личности. В работе осуществлен теоретический анализ 

научных подходов к рассмотрению компонентов гражданской идентичности. 

Гражданская идентичность: формируется в процессе участия личности в 

динамических социальных группах; прежде всего связана с интеллектуальным и 
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нравственно-моральным развитием; определяет способности гражданина 

идентифицировать себя с другими гражданами и государством. 

Разработано и апробировано психодиагностический инструментарий изучения 

сформированности гражданской идентичности, содержащий четыре шкалы: 

самоотношение, ценностно-мотивационную, мотивационно-смысловую и общий 

уровень ее сформированности; авторскую модель шкалирования для диагностики 

факторов гражданской идентичности. 

Выделены типы сформированности гражданской идентичности личности: 

инициативный, прагматичный, идеалистический. 

Определены причины гражданской идентичности личности: миграционная 

неготовность, правосознание и моральная ответственность; возможность 

гражданской реализации личности; локус контроля; оптимизм относительно 

равенства возможностей. 

Разработана и апробирована социально-психологическая программа, которая 

позволяет актуализировать гражданскую идентичность личности, через механизмы 

ее формирования: осознание, трансформация (усиление/ослабление), осмысление 

(предоставление определенных личностных смыслов и значений). 

Ключевые слова: гражданская идентичность, личность, психологические 

факторы гражданской идентичности, компоненты гражданской идентичности, типы 

гражданской идентичности. 

 

SUMMARY 

Synelnykov R. Yu. Psychological factors of personality civiс identity. – 

Manuscript. 

Thesis for the degree of psychological sciences (PhD) in specialty 19.00.01 – 

General psychology, history of psychology. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis research studies psychological factors of an personality civic identity. 

The thesis presents theoretical analysis of scientific approaches investigating the 

components of civic identity, differentiates the concept of civil identity from other types of 

identities: national, ethnic, territorial, civilization, linguistic and other. 

The main approaches to civic identity interpretations are: behaviouristic (conscious 

or unconscious copying of others’ characteristics or attributes), cognitivistic (social 

interactions, which are the basis of socialization), psychoanalytic (an individual’s 

awareness on the autonomy of his/her own Self and fear to loss it). 

We understand civic identity as a subjectively significant experience and awareness 

on the value of being a state citizen (belonging to a community of state citizens). 

The intrinsic characteristics of civic identity differ depending on the approach. In 

particular, they include the following: civic identity is formed at active interactions with 

other citizens; critical thinking is needed for it, as well as empathy, as it encourages 

identification with other citizens despite the fact that they have certain differences; civic 

identity is formed in the presence of reflection, when an individual participates actively in 

discussions on the ways of development of the state and society; civic identity means 

personal loyalty to the state, awareness on not only an individual’s own needs but also 
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society ones, responsible attitude to participation in public life, the ability to critically 

evaluate people’s behaviour, active participation in law making and enforcement. 

Civic identity includes four main components: cognitive (knowledge of belonging to 

a given social community), value-meaning (acceptance or rejection of a civil community 

as a membership group), emotional (positive, negative or ambivalent attitudes to the fact 

of such belonging), and behavioural (actual implementation of one’s ideas on belonging to 

the community in socially significant actions).  

Civic identity means also an individual’s awareness and his/her experience of being 

a citizen of his/her state and belonging to the community of the state citizens, which 

enables him/her to act as a member of a collective agent and is manifested through 

participation in various spheres of the state life: economic, political, social, etc. 

A psychological diagnostic toolkit for studying of civic identity formation was 

developed and tested; it includes four scales: self-attitude, value-motivational component, 

motivational-semantic component, and general formation of civic identity. The author’s 

scale model for the determination of civil identity factors was also developed. 

The performed empirical study shows that an individuals’ experience of belonging 

to the state and the community of citizens is characteristic for all age groups of the 

respondents. The civic identity is formed better and becomes clearer with citizens’ age.  

There are no significant differences at the overall level of civic identity formation 

between men and women. However, their data as for the value-motivation and 

motivational-meaning scales are different. Women are more likely to see themselves as 

responsible actors in interactions, focus on material needs and consider their state 

favourable for self-realization as a citizen. Men prefer ideological values: the state, civil, 

moral and legal aspects of reality as opposed to material ones. Compared to women, they 

are less willing to see the prospect for their development and self-realization in their own 

country. There are differences at the respondents’ groups formed on the base of their 

leading activities: working young people have better formed civic identity in comparison 

with those who study.  

There are three clusters of the respondents, whose characteristic allowed us to 

determine the types of civic identity formation: initiative people (characterized by 

initiative in different spheres of civic activity, because they believe in importance of 

changes at the state level), pragmatic people (characterized by active behaviour because 

they believe that such actions are expedient and have practical utility for a individual and 

the state), idealistic (characterized by belief in possible realization within the state, 

however, with low civic activity, motivation for  own comfort and refusal of the state 

values). Five factors of civic identity were identified: a) absence of the desire to migrate; 

b) legal conscience and moral responsibility; c) civil realization; d) locus of control; e) 

equal opportunities. 

The author’s social-psychological program was developed and tested. It help 

actualize an personality civic identity through the mechanisms of its formation: awareness, 

transformation (strengthening / weakening), comprehension (provision of certain personal 

meanings). 

Key words: civic identity, personality, psychological factors of civic identity, 

components of civic identity, types of civic identity. 
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