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Abstract

The author considers the phenomenon of an individual’s political self-identification as 
a starting point for the formation of political self-consciousness. The principal mecha -
nisms of political identity formation in connection with the personality attitudes and
dispositions are represented. The interactions of political self-consciousness levels —
ideological, generalized and situational — are traced, as well as the conditions of their
formation.

 Важливою умовою становлення громадянського суспiльства є по лi -
тична активнiсть iндивiда. Людина може виступати одночасно як само -
стiйний суб’єкт полiтичного життя i як такий, що перебуває у складi колек -
тивних та органiзованих суб’єктiв полiтичного життя (груп, спiльнот, рухiв,
органiзацiй). При цьому полiтичне функцiонування iндивiда в обох ви -
падках зумовлене як зовнiшнiми чинниками (чинниками полiтичного се -
редовища), так i внутрiшнiми, серед яких важливу роль вiдiграє його по -
лiтична самосвiдомiсть — усвiдомлення себе в системi полiтичних вiдносин.

Вихiдний момент полiтичної самосвiдомостi людини — її полiтична
самоiдентифiкацiя, що може бути визначена як процес ототожнення себе з
певним полiтичним суб’єктом, з його iдеологiєю чи символами або упо -
дiбнення йому. По сутi, це процес формування уявлення про себе як, на -
приклад, члена, прихильника або противника певної полiтичної партiї чи
руху, як опонента їх лiдера, уявлення про власний статус у структурi пев -
ного полiтичного iнституту (держави або партiйної чи виборчої системи),
уявлення про специфiку власної участi у полiтичних процесах у селi, мiстi,
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районi, областi, регiонi, на теренах окремої частини свiту чи планети, усвi -
домлення власної прихильностi чи антипатiї до певних полiтичних iдео -
логiй, цiнностей, норм, традицiй, звичаїв, символiв — таких, як прапор, герб,
гiмн, елементи одягу, жести тощо. Внаслiдок цiлої множини такого роду
iдентифiкацiйних процесiв формується ряд полiтичних iдентитетiв iнд и -
вiда, тобто окремих уявлень про свою тотожнiсть з певними полiтичними
феноменами, або її полiтична iдентичнiсть, що розглядається як сукупнiсть
таких уявлень людини.

Полiтичну самоiдентифiкацiю доцiльно розглядати як процес фор му -
вання та актуалiзацiї вже сформованих соцiальних установок людини сто -
совно себе як суб’єкта полiтичних вiдносин. У доцiльностi саме такої iн -
терпретацiї можна переконатись, звернувшись до iдей американських со -
цiо логiв i соцiальних психологiв М.Куна i Т.Макпартленда, якi власне й
започаткували емпiричнi дослiдження феномена самоiдентифiкацiї осо бис -
тостi в соцiальних науках. На думку цих вчених, в основi органiзацiї i
спрямованостi людської поведiнки маємо наявнi в iндивiда установки що -
до самого себе або його суб’єктивнi визначення власної iдентичностi [1].
Близь ку позицiю у цьому питаннi посiдає росiйський учений Г.Дi лi ген -
ський, котрий розглядає особливостi соцiально-полiтичних установок. Як
специфiчний клас останнiх вiн виокремлює установки на iдентичнiсть з
макросоцiальною спiльнотою рiзних масштабiв — вiд родоплемiнної до
нацiонально-державної, соцiально-класової i загальнолюдської, а також
ком плементарнi (доповняльнi) до цих аттiтюдiв установки на “чужi” спiль -
ноти, якi можуть мати позитивний, дружнiй, негативний, ворожий, iн ди -
ферентний або амбiвалентний характер [2]. Аналогiчнi пiдходи поширенi й
у галузi електоральної соцiологiї, предметом якої виступають електоральнi
установки — сформоване на основi попереднього досвiду i певної
iнформацiї про об’єкти виборчого процесу ставлення виборцiв до участi у
виборах та об’єктiв вибору, що виявляється в емоцiйних оцiнках партiй чи
кандидатiв та готовностi вiддати за них голос [3, с. 214]. Йдеться насамперед
про двi теорiї електоральної поведiнки — соцiологiчну, що пояснює
електоральний вибiр солiдарнiстю з певними соцiальними групами
(класами), i со цiаль но-психологiчну, яка акцентує увагу на iдентифiкацiї
виборцiв з певними партiями та iдеологiями [3, с. 154, 158]. Таким чином,
концептуалiзацiя явища полiтичної самоiдентифiкацiї через залучення
теоретичних i ме тодологiчних напрацювань, набутих в ходi дослiджень
соцiальних уста новок, достатньо усталена в науцi. Проте слiд зазначити, що
такий спосiб розв’язання даної наукової проблеми ще не вичерпав своїх
евристичних перспектив. Насамперед це стосується можливостi розробки
комплексної моделi механiзму полiтичної самоiдентифiкацiї, яка б
розкривала динамiч нi (процесуальнi) й статичнi (структурнi) властивостi
цього феномена, взаємо зв’язок i взаємодiю всiх чинникiв, що детермiнують
його.

Не пiдлягає сумнiву, що емпiричне дослiдження полiтичної самоiден -
тифiкацiї особистостi має здiйснюватися на основi вiдповiдної теоретико-
 концептуальної моделi даного феномена. Вищезгадана модель в ходi до -
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слiдницької дiяльностi виконує ряд важливих функцiй: теорети ко- транс -
ляцiйну, емпiрико-селекцiйну, дескриптивно-репрезентативну, еври стич -
но-iнновацiйну, екстраполяцiйно-прогностичну, змiстовно-органiзацiйну
та наочно-iлюстративну [4]. Розробку вказаної моделi необхiдно здiйс ню -
вати на основi теорiї або концепцiї, аналiтичнi, дiагностичнi та прогностичнi
можливостi якої концептуально вiдповiдають особливостям, змiсту i за в -
данням даного дослiдження. Бажанi також високий i стабiльний статус
теорiї в науковому середовищi, її практична апробованiсть при розв’язаннi
подiбних наукових завдань.

У наукових джерелах, де розглядаються рiзнi аспекти дослiджень со -
цiальної самоiдентифiкацiї у пострадянському просторi, зокрема тео ре тич -
не пiдгрунтя вказаних дослiджень, неодноразово згадується й вико ристо -
вується диспозицiйна концепцiя В.Ядова [5]. Дана концепцiя в цiлому вiд -
по вiдає всiм зазначеним вище умовам щодо використання її як основи
для розробки теоретико-концептуальної моделi полiтичної само iден ти фi -
кацiї як процесу, заданого взаємодiєю цiлої низки рiзноманiтних чинникiв.
Окрес лення концептуальних контурiв даної моделi доречно поєднати з
одночасним аналiзом ключових у даному контекстi положень диспо зицiй -
ної концепцiї.

Одним iз таких положень є постульоване В.Ядовим твердження про
системний характер усiєї сукупностi рiзноманiтних вiдношень, у яких пере -
буває людина. Цi вiдношення формуються на основi iндивiдуального жит -
тєвого досвiду i являють себе у певнiй вибiрковостi й зорiєнтованостi у
сприйняттi зовнiшнiх стимулiв та реагуваннi на них. У концепцiї Ядова
вказанi вiдношення мають назву “диспозицiї”, що є похiдною вiд латин -
ського слова “dispositio” (“розмiщення”) i в даному випадку означає схиль -
ностi, налаштованостi або, зрештою, ставлення. Завдяки аналiзу свiтового
та радянського досвiду вивчення рiзних видiв диспозицiй та проведеному
пiд власним керiвництвом аналiтичному емпiричному дослiдженню Ядов
виявив три iєрархiчних рiвнi у диспозицiйнiй структурi особистостi [6, с.
109–110]. На нижчому рiвнi знаходяться елементарнi фiксованi установки,
що вивчалися грузинською психологiчною школою — неусвiдомлюванi й
позбавленi модальностi (переживань “за” i “проти”) та пов’язанi iз за до -
воленням вiтальних потреб у найбільше повторюваних ситуацiях.

Середнiй рiвень становлять соцiальнi фiксованi установки (аттiтюди),
чинниками формування яких є соцiальнi потреби людини, пов’язанi з на -
лежнiстю (включенням) до мiкросоцiального середовища, та вiдповiднi со -
ц iальнi ситуацiї, у яких можливе задоволення цих потреб. На основi iдей
М.Рокiча виокремлюють два рiзновиди аттiтюдiв: 1) аттiтюди щодо со -
цiальних об’єктiв та їх властивостей; 2) аттiтюди щодо соцiальних ситуацiй
та їх властивостей. Оскiльки об’єкти можуть мати рiзний ступiнь за галь -
ностi, то й соцiальнi установки можуть бути бiльш чи менш загальними. На
вiдмiну вiд елементарних установок нижчого рiвня аттiтюди вiдповiдно до
концепцiї М.Б.Смiта структурованi на три компоненти: 1) когнiтивний,
або розсудковий (усвiдомлення об’єкта або ситуацiї); 2) афективний, або
емо тив ний (позитивна або негативна емоцiйна оцiнка об’єкта чи ситуацiї);
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3) конативний, або поведiнковий (певнi намiри, готовнiсть до дiй стосовно
об’єкта чи ситуацiї).

Вищим рiвнем диспозицiйної структури особистостi є система цiн нiс -
них орiєнтацiй людини на цiлi життєдiяльностi та засоби досягнення цих
цiлей, якi детермiнованi загальними соцiальними умовами життя. На думку
Ядова, “система цiннiсних орiєнтацiй, iдеологiчна за своєю суттю, фор -
мується на основi вищих соцiальних потреб особистостi (потреби включенi
в дане соцiальне середовище у широкому смислi як iнтерпретацiя загально -
соцiальних, соцiально-класових умов дiяльностi) та вiдповiдностi спо собу
життя, що надає можливiсть реалiзацiї певних соцiальних та iнди вiду аль -
них цiнностей” [6, с. 110]. Будова цiннiсних орiєнтацiй аналогiчна будовi
соцiальних установок, вiдмiннiсть у цьому разi полягає лише в до мiнуваннi
когнiтивного компонента над афективним у структурi перших i афек тив -
ного компонента над когнiтивним у структурi других.

Спiльна для диспозицiй всiх рiвнiв модель їх формування грунтується
на теоретичнiй схемi установки Д.Узнадзе. Дану схему слiд розумiти таким
чином: “у разi наявностi будь-якої потреби та ситуацiї її задоволення у
суб’єкта виникає специфiчний стан, який можна схарактеризувати як го -
товнiсть, як його установку щодо здiйснення певної дiяльностi, спрямованої 
на задоволення його певної потреби”[7]. Тiльки у диспозицiйнiй концепцiї
йдеться не про одну установку-диспозицiю, а про трирiвневу iєрархiю дис -
позицiй, симетрично спiввiднесену iз трирiвневими iєрархiями потреб i
ситуацiй. Цей аспект концептуально вiдповiдає теоретичним уза галь нен -
ням, зробленим на основi аналiзу соцiологiчних та соцiально-пси хо ло гiч -
них пiдходiв до проблеми полiтичної самоiдентифiкацiї. Причому кон цеп -
туальна аналогiя є правомiрною, якщо полiтичну самоiдентифiкацiю лю -
дини розглядати як процес формування нею соцiальної установки що -
до самої себе у контекстi полiтичних вiдносин, оскiльки полiтична само -
iдентифiкацiя, подiбно до процесу формування диспозицiй, теж спри чи -
нена: 1) по требою у включеннi в полiтичнi зв’язки та самовизначення у
системi полiтичних груп i спiльнот; 2) соцiально-полiтичними нормами i
рамками солiдаризацiї у суспiльствi, тобто соцiально-полiтичною си -
туацiєю.

Отже, результат процесу полiтичної самоiдентифiкацiї — полiтична
само iдентичність як особливий рiзновид диспозицiй особистостi. Виникає
питання: як i якi рiвнi диспозицiйної структури причетнi до цього процесу?
З огляду на когнiтивний, осмислений характер полiтичної сам оiден ти фi -
кацiї як процесу розглядати результуючу полiтичну самоiдентичність як
неусвiдомлювану i позбавлену модальностi елементарну фiксовану уста -
новку проблематично. Через механiзм i властивостi даного диспозицiйного
утворення, мабуть, доцiльним буде концептуалiзувати окремi випадки по -
лiтичної самоiдентифiкацiї, коли вона має неосмислений характер. На прик -
лад, неконтрольована поведiнка людини у натовпi як форма неусвi дом -
люваної самоiдентифiкацiї з оточуючими людьми, виявлення своєї належ -
ностi до них. Але це припущення потребує окремого обгрунтування, що
виходить за межi даного дослiдження. Тому далi аспекти, пов’язанi iз елеме -
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нтарними установками, не розглядатимуться. Домiнуватиме зорiєн то ва -
нiсть на аналiз полiтичних самоiдентичностей як соцiальних установок i
цiннiсних орiєнтацiй.

Упродовж останнього десятилiття В.Ядов схильний додатково дифе -
ренцiювати соцiальнi установки ще на два окремих рiвнi диспозицiйної
iєрархiї: 1) нижчий — “активнi соцiальнi установки”, якi забезпечують вiд -
носну гармонiю “Я” (i саме тому є нестабiльними, високодинамiчними,
адаптивними) на вiдмiну вiд диспозицiй вищого рiвня, є максимально ак -
туа лiзованими i регулюють соцiальнi вчинки в рiзних соцiальних ситуацiях
за контекстом ситуацiї за вiдносного збереження самоповаги й належної
самооцiнки “Я”; 2) вищий рiвень — узагальненi соцiальнi установки на
типовi соцiальнi ситуацiї та об’єкти [8]. Активнi соцiальнi установки мають
ситуативний i мiнливий характер, виконуючи адаптивнi функцiї. Пра во -
мiрно припустити, що за певних обставин можливi випадки виникнення
ситуативної й несталої соцiальної установки людини у полiтичному кон -
текстi (тобто полiтичної самоiдентифiкацiї). Наприклад, iндивiд, що є гро -
мадянином певної країни, але стало самоiдентифiкує себе з iншою (або
неiснуючою) країною, скажiмо, в момент перемоги своєї нацiональної фут -
больної збiрної одночасно з позитивними емоцiями може тимчасово вiд -
чути себе громадянином власної країни. Пiсля згасання стану ейфорiї вiд -
новлюється звична попередня громадянська самоiдентичність. Потрiбно
багато рiзних i повторюваних ситуацiй, внаслiдок яких нова громадянська
установка-самоiдентичність буде закрiплена й усталена.

Ситуативнiсть, зумовленiсть конкретними обставинами i контекстом
ситуацiї демонструють приклади полiтичної самоiдентифiкацiї
українських полiтикiв кiнця ХХ столiття: “я не полiтик, я — ракетник”
(Л.Кучма), “я не перша, але не друга особа в державi” (О.Ткаченко), “я не
полiтик, я — хазяїн” (П.Лазаренко).

Зрозумiло, що бiльш усталений i визначений характер має полiтична
самоiдентичність, яка за своєю природою є узагальненою соцiальною уста -
новкою особистостi на себе як прихильника (противника) чи представника
типового суб’єкта або iнституту полiтичної системи суспiльства, учасника
певної типової ситуацiї в ходi полiтичного процесу в країнi. Наприклад,
коли людина визначає себе як прихильника або противника певного полi -
тичного лiдера, партiї, руху, монархiї, президентської чи парламентської
республiки, унiтарного, федеративного або конфедеративного устрою,
прав лячого режиму або опозицiї.

Аналогiчний характер має усвiдомлення себе як учасника виборiв, ре -
фе рендуму, акцiї громадянської непокори, революцiї, громадянської вiйни,
потерпiлим вiд певної полiтичної кризи. Полiтична самоiдентифiкацiя саме
такого типу становить найбiльший науковий i прикладний iнтерес у су -
часнiй полiтичнiй соцiологiї, психологiї та практицi.

Особливе мiсце серед полiтичних самоiдентичностей особистостi зай -
мають тi, що мають цiннiсний характер i за своєю природою є цiннiсними
орiєнтацiями. Коли людина надає перевагу певним полiтичним цiнностям,
то цим вона самоiдентифiкує себе як їх прихильник. Пiд полiтичними цiн -
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ностями слiд розумiти певнi об’єкти реального або уявного характеру, ма -
терiальної або iдеальної природи, щодо яких суб’єкти полiтики посiдають
позицiю оцiнювання, визнають за ними важливу роль у власнiй жит тє-
 дiяльностi та вважають за необхiдне наявнiсть їх у себе. Серед полiтичних
цiнностей можна виокремити такi, як свобода, рiвнiсть, злагода, мир, права
особи, влада, суверенiтет, iндивiдуалiзм, колективiзм тощо. По сутi,
будь-що може набути статусу полiтичної цiнностi, щойно воно стає
предметом полi тичних вiдносин i починає визначати поведiнку суб’єктiв
полiтики. Полi тичнi цiнностi є ключовим елементом полiтичної культури,
яка, своєю чер гою, детермiнує побудову громадянського суспiльства.
Система полiтичних цiнностей, що уособлює полiтичнi iнтереси певного
суб’єкта полiтики, ста новить вiдповiдну полiтичну iдеологiю. Отже, тут
iдеться про особливий вид полiтичної самоiдентичностi — iдеологiчну
самоiдентичнiсть. Осо бис тiсть може iдентифiкуватися з цiлою системою
цiнностей, тобто певною iдеологiєю в цiлому (“я — лiберал; консерватор;
соцiал-демократ; на цiо налiст”) або лише з окремими цiнностями (“я — за
приватну власнiсть”). Не є винятком випадки, коли особистiсть одночасно
самоiдентифiкується iз  окремими несумiсними цiнностями
антагонiстичних iдеологiй. Це за ле жить або вiд її полiтичних знань, або вiд її 
iнтересiв.

Наступним ключовим положенням диспозицiйної концепцiї є по сту -
лювання наявностi структурних i функцiональних зв’язкiв мiж рiзними
рiвнями диспозицiйної структури особистостi. На думку В.Ядова, когнi -
тивнi, емотивнi й конативнi компоненти, зафiксованi в структурi кожної
диспозицiї, одночасно належать до автономних i якiсно однорiдних пiд -
систем диспозицiйної iєрархiї: (1) когнiтивної пiдсистеми, що охоплює
знан ня i досвiд особистостi (тобто належить до пiзнавальної сфери),
(2) емотивної пiдсистеми (що становить сукупнiсть всiх проявiв емоцiйної
сфери особистостi) i (3) поведiнкової пiдсистеми (яка охоплює прояви
вольової сфери особистостi) [6, с. 111]. Отже, диспозицiйна iєрархiя грун -
тується на двох типах зв’язкiв мiж когнiтивними, емотивними й кона тив -
ними компонентами диспозицiй: (1) зв’язки мiж рiзнорiдними компо нен -
тами в межах окремих диспозицiй i (2) зв’язки мiж однорiдними ком -
понентами диспозицiй в межах когнiтивної, емотивної та поведiнкової пiд -
систем. Зв’язки другого типу забезпечують домiнування вищих рiвнiв над
нижчими. За логiкою диспозицiйної концепцiї, цiннiснi орiєнтацiї де тер -
мiнують змiст структурних компонентiв соцiальних установок, насам перед
тих, що мають узагальнений характер. Однак активнi соцiальнi уста новки,
що мають бiльш мiнливий i ситуативний характер, менше залежнi вiд цiн -
нiсних орiєнтацiй. Це “забезпечує гнучкiсть адаптацiї особистостi до умов
дiяльностi, що змiнюються, за збереження стабiльностi вищого рiвня дис -
позицiйної системи” [9]. Але зрештою регуляцiя соцiальної поведiнки лю -
дини здiйснюється всiєю диспозицiйною структурою особистостi. При
цьому провiдну регулятивну роль у кожному конкретному випадку жит -
тєдiяльностi вiдiграє вiдповiдний з огляду на потребу та ситуацiю диспо -
зицiйний рiвень (або диспозицiя). Решта рiвнiв задiянi в регуляцiї: 1) опо -
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середковано (якщо вони є вищими щодо безпосередньо регулятивного рiв -
ня); 2) пiдпорядковано, якщо вони нижчi щодо безпосередньо регу ля тив -
ного рiвня.

Можна припустити, що самоiдентифiкацiя особистостi з несумiсними
цiнностями антагонiстичних iдеологiй являє “амбiвалентнiсть свiдомостi”,
на яку звертають увагу Є.Головаха та Н.Панiна [10]. Наприклад, декларую -
чи прихильнiсть до ринкової реформи, iндивiди схильнi також сумувати за
соцiалiзмом. У випадку, коли проринкова орiєнтацiя належить до вищого
диспозицiйного рiвня — iдеологiчної iдентичностi, ностальгiя за плано -
вою соцiалiстичною економiкою, за суспiльно-полiтичним устроєм, в якому 
Україна й Росiя входили до єдиного культурного та полiтичного просто -
ру, належить до середнього рiвня, а саме до узагальнених полiтичних уста -
новок. Існує протилежна iєрархiя диспозицiй iндивiда: соцiалiстичнi цiн -
ностi — iдеологiчна iдентичнiсть, бажання мати приватну власнiсть, що
виявляється у пiдтримцi вiдповiдних партiй – узагальнена полiтична уста -
новка.

Переважання зв’язкiв мiж рiзнорiдними компонентами (когнiтивними,
емотивними, поведiнковими) в межах окремих диспозицiй визначатиме
прiоритет впливу на електоральну поведiнку саме цiєї диспозицiї. Якщо ж
переважатимуть зв’язки мiж однорiдними компонентами диспозицiй у ме -
жах когнiтивної, емотивної та поведiнкової пiдсистем, то домiнуватиме
вищий рiвень, у нашому випадку — iдеологiчна iдентичність. Тому ре -
гуляцiя електоральної поведiнки здiйснюється всiєю диспозицiйною струк -
турою, детермiнується прiоритетним рiвнем диспозицiй; провiдну регу -
лятивну роль у випадку полiтичного вибору при цьому вiдiграє активна
полiтична установка, яка має актуалiзуватися в момент вибору за ситуацiєю
та за потребою.

Наведена вище диференцiацiя диспозицiй подiбна до положень щодо
багатогранностi особистiсної iдентифiкацiї, якi наводить М.Шульга [11].
На його думку, для схоплення певного аспекту, зрiзу особистiсної
iдентичностi iснує поняття “iдентитет”. Ідентичнiсть вiн виводить як
композицiю iден титетiв — рiзноманiтних їх видiв — за сферами прояву i
спрямованостями, i прiоритетних, i менш значимих, i актуалiзованих, i
латентних. Цiлком при пустимо, що полiтичнi iдентитети є не що iнше, як
диспозицiйнi ком по ненти, а також узагальненi та активнi соцiальнi
установки [12].

Отже, логiчно припустити, що полiтична самоiдентифiкацiя осо бис -
тостi – це процес солiдаризацiї iндивiда з певною полiтичною спiльнотою,
змiстом та iдеологiєю соцiальної групи, її полiтичними символами. Сфор -
мувавшись пiд впливом полiтичної соцiалiзацiї, людина бере на себе певну
полiтичну роль з певним набором прав, привiлеїв та обов’язкiв. У процесi
безпосередньої взаємодiї, передусiм iз непересiчними представниками со -
цiуму, iндивiд знаходить, а згодом вiдтворює полiтичнi цiнностi, погляди,
iдеали, норми та установки, тобто формується його полiтична само iден -
тичність, яка має системний, iєрархiчно структурований характер. Її вер -
шину становить iдеологiчна самоiдентичність або сукупнiсть полiтичних
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цiннiсних iдентитетiв. На середньому рiвнi перебуває узагальнена полi -
тична самоiдентичність, або сукупнiсть iдентитетiв, якi вiдповiдають за
самовизначення людини стосовно власного становища у системi полi тич -
них вiдносин суспiльства (у формi узагальнених соцiальних установок).
Нижчий рiвень утворює ситуативна полiтична iдентифiкацiя (у формi ак -
тивних соцiальних установок-iдентитетiв). Два вищих рiвнi мають бiльш-
 менш усталений характер, в той час як нижчий — бiльш мiнливий. Ступiнь
змiстової вiдповiдностi мiж вищим i середнiм рiвнями полiтичної са мо -
iдентичності бiльший, нiж мiж вищим i нижчим або середнiм i нижчим
рiвнями.

Таким чином, полiтична самоiдентифiкацiя є прогнозованою тодi, коли
iснує змiстова вiдповiднiсть двох вищих диспозицiйних рiвнiв в iдео ло -
гiчному смислi. У випадку розмитостi одного iз двох вищих рiвнiв полi -
тичної самоiдентичності або їх змiстової невiдповiдностi (в Українi такий
тип iдентифiкацiї притаманний майже третинi населення) визначальною є
мiнлива ситуативна iдентифiкацiя. Саме тут маємо поле дiяльностi для
полiтичних технологiв, спецiалiстiв з PR.

Шляхом факторного аналiзу iдеологiчних цiнностей i полiтичних орiєн -
тацiй можна визначити прiоритетнiсть впливу певного диспозицiйного рiв -
ня на електоральну поведiнку.

Процес формування полiтичної самоiдентичності безпосередньо по -
в’язаний iз процесом соцiалiзацiї: значною мiрою, перший процес є скла -
довою другого. Тому для з’ясування динамiчних аспектiв полiтичної само -
iдентифiкацiї (її генези й розпаду), на нашу думку, слiд звернутися до
бiографiчного методу, який має релевантно виявити детермiнанти дис по -
зицiйних компонентiв, визначити генезу та причиннiсть змiни полiтич -
них iдентичностей, а отже сприятиме цiлiсному вивченню розглядуваного
процесу. 
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