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Формування європейських ідентичностей в Україні 

 
Кожен народ є доволі різноманітним за історичною долею, системою духовних пріоритетів, 

культурною спадщиною. Але добровільна європейська інтеграція, прикінцевою метою якої є 

політична інтеграція, що розпочалась у другій половини ХХ ст. з країн Західної Європи, перед-

бачала наявність великої кількості характерних спільних рис у політичних культурах їхніх сус-

пільств. Тому Україні потрібно віднайти ці спільні детермінанти, що зможуть створити нероз-
ривний зв’язок між Європейською спільнотою та Україною. Хоча культура українця є перепле-

тінням міжкультурної взаємодії двох макроцивілізацій Сходу, на думку автора, Україна тяжіє 

до західного типу суспільства з його відкритістю, демократичністю, толерантністю, які склада-

ють базові цінності європейців. 
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The European identity formation in Ukraine 
 

Every nation is quite diverse in terms of his historical destiny, spiritual priorities, and cultural heri-

tage. However, voluntary European integration, which is the final aim of political integration that be-

gan in the second half of the twentieth century from Western Europe, provided for an availability of 

large number of characteristics in common in political cultures of their societies. Therefore, Ukraine 

needs to find some common determinants that can create inextricable relationship between the Euro-

pean Community and Ukraine. Although Ukrainian culture is an intercultural weave of two East mac-

rocivilizations, according to the author, Ukraine tends to Western-style society with its openness, de-

mocracy, tolerance, which constitute the basic values of Europeans. 

Keywords 
Identity, collective identity, European values, European integration. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Суспільно-політичні процеси в Україні 
останніх років яскраво ілюструють важливість для нашої держави бути частиною великого Єв-

ропейського дому. Європейський вектор політики країни і у внутрішньому, і в зовнішньому 

контексті, передбачає значну трансформацію різноманітних сфер життя. Здавалося б, підписан-

ня договору про асоціацію з ЄС та його ратифікація країнами-членами мали б стати запорукою 

значних успіхів у напрямку більш тісної співпраці з даним інтеграційним утворенням, однак і 
досі залишається низка проблем (не беручи звісно до уваги війну на Сході), що віддаляє нас від 

бажаної інтеграції. Однак, ми не будемо зупинятися на низьких економічних показниках, рівні 
корупції чи матеріальному становищі більшості українців. Наша наукова розвідка присвячена 

проблемі більш багатогранній та неоднозначній – формуванню європейської ідентичності укра-

їнців. Зважаючи на значну актуалізацію питань ідентичності в сучасній західній науці, для 

українських дослідників є теж широке незвідане наукове поле для вивчення окресленої про-

блематики. Адже чи можна прагнути бути частиною об’єднаної Європи, якщо не кожен украї-
нець може ідентифікувати себе європейцем? Тому вивчення механізмів формування європейсь-

кості українців є надзвичайно актуальним завданням, як в теоретичній, так і в практичній нау-

ковій площині. 
Аналіз останніх досліджень із проблематики. Феномен ідентичності широко вивчався ни-

зкою наукових шкіл і напрямів ще з другої половини минулого століття, однак широкий спектр 
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проблем, які він зачіпає, провокує його дослідження і сьогодні. У соціально-політичному вимірі 
це поняття актуалізовано у різноманітних контекстах: національної свідомості (Й. Гердер, 

Е. Ренан, Б. Андерсон, Е. Гелнер, Ф. Майнеке, Г. Сетон-Вотсон, Е. Сміт та ін.), зв’язку націона-

льної ідентичності з процесами демократизації суспільств (Е. Гобсбаум, Ю. Габермас та ін.), 

етнонаціоналізму (У. Альтерматт, П. Брас, К. Вулф та ін.), пошуків основ української націона-

льної ідентичності (М. Міхновський, І. Франко, Д. Донцов та ін., а також наші сучасники – 

Л. Нагорна, М. Кармазіна, О. Майборода, Є. Головаха, Г. Касьянов, Р. Шпорлюк та ін.), муль-

тикультуралізму (Ч. Тейлор, М. Кастельс та ін.), критики концепту ідентичності (С. Холл, 

З. Бауман, В. Хьосле, Р. Брубейкер, Ф. Купер та ін). Серед найновіших досліджень варто назва-

ти наукові роботи А. Киридон, Т. Воропаєва, М. Козловець, М. Пірен тощо. 

Мета та завдання статті. Метою та головним завданням даного наукового дослідження є 

висвітлення формування європейських ідентичностей в Україні.  
Виклад основного матеріалу. Етимологічно термін ідентичність походить з латинської мо-

ви, від дієслова identificare – ототожнювати, встановлювати співпадіння. Однак в сучасній нау-

ці не має єдиного визначення поняття ідентичності, все залежить від контексту, в якому дослі-
дник прагне вивчати дане явище, якісних ознак та індикаторів їх оцінювання тощо. До прикла-

ду, сучасний європейський мислитель Умберто Еко у своїй роботі «Коли на сцену приходить 

Інший» (1996), з’ясовуючи, чи існують елементарні поняття, що є загальними для всього люд-

ського роду та мають свої відповідники у будь-якій мові, зазначає, що «у багатьох культурах 

відсутні поняття, що здаються нам очевидними: наприклад, поняття субстанції, що має певні 
властивості (як у виразі «яблуко – червоне»), або поняття ідентичності (а=а)»

2
. Тобто, концепт 

ідентичності не є ані очевидним, ані гомогенним конструктом, що має беззаперечний смисл і 
цінність у різних соціокультурних контекстах. Для нашої наукової розвідки ми використовуємо 

визначення ідентичності, яке запропонував Ерік Еріксон у своїй роботі «Ідентичність: юність та 

криза» (1967). Зокрема, він описував ідентичність як «суб’єктивне натхненне відчуття тотожно-

сті і цільності... формування ідентичності передбачає процес одночасного відображення та спо-

стереження, процес, що відбувається на всіх рівнях психічної діяльності, завдяки якій індивід 

оцінює себе з точки зору того, як інші, на його думку, оцінюють його порівняно із собою і в 

межах значимої для них типології; у той же час він оцінює їх судження про нього з точки зору 

того, як він сприймає себе порівняно з ними та з типами, що є значимими для нього… описаний 

процес відбувається в постійній зміні та розвитку»
3
.  

Однак, коли ми говоримо про ідентичність, ми не можемо описувати її лише як певний ат-

рибут, специфічна риса суб’єкта. Можна погодитися із твердженням французького дослідника 

Жака Рансьера, що ідентичність є відношенням суб’єкта до самого себе і оточуючих його лю-

дей, тому варто розрізняти процес ідентифікації та суб’єктивації4. 
Отже, погляди представників психоаналітичної та антропософської шкіл щодо проблеми 

ідентифікації можна звести до такого знаменника. З одного боку, дане явище є феноменом со-

ціального життя людини. З іншого, ідентичність характеризується своїм інформаційно-

комунікативним та нормативно-регулятивним значенням. У першому випадку мове йде про 

діалогічність, котра притаманна і внутрішній (індивідуальній), і зовнішній (соціальній) іденти-

чностям. Нормативно-регулятивна характеристика проявляється у гарантуванні підтримки со-

ціального порядку, який у сучасному світі перетворюється на так званий «життєвий стиль», не-

одмінною умовою котрого є свобода вибору. 

Окрім вище вказаних теоретичних підходів, проблематику ідентичності вивчали в рамках 

есенціалізму, примордіалізму, конструктивізму, ще раз доводячи багатогранність феномену 

ідентичності і складності визначення єдиного правильного наукового підходу до її дефініюван-

ня.  

Що ж так цікавить українських дослідників, коли йде мова про європейські ідентичності і чи 

схильні українці до переймання і формування цих ідентичностей у своєму розвитку як суспіль-
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ство, яке відносить себе до західної цивілізації? Зауважимо, що Європейський Союз має систе-

му цінностей, що поєднують окремих людей та нації, надаючи їм дещо загальну, спільну іден-

тичність. Така спільність, європейська ідентичність є історичним результатом розвитку євро-

пейського регіону, розвитку та поєднання культур європейських народів.  Духовний та культу-

рний спадок Європи побудовано на комбінації грецької філософії, романського права, христи-

янства, гуманізму, просвітництва, духовності.  
Європейські цінності, як влучно зазначає Марія Пірен, є не чим іншим, як стандартами пев-

них технологічних процедур у різних галузях життя суспільства і діяльності держави, напри-

клад, для формування органів державної влади й управління (стандарти демократії), взаємодії 
гілок влад, діяльності партій та існування багатопартійної системи загалом, ставлення влади і 
громадян до права, взаємодії між державою і громадянином (аспект прав та свобод людини), 

управління економікою (в тому числі, освітою й наукою), налагодження діалогу влади з суспі-
льством і т. ін5

. Безсумнівно, головними, центральними цінностями для європейського суспіль-

ства, які потрібно захищати та посилювати, є людська гідність та відповідальність, а також со-

лідарність. Перераховані цінності всі є частками загального духовного та культурного спадку 

Європи. 

Наша держава після здобуття незалежності постала перед проблемою пошуку нових світо-

глядних орієнтирів, вироблення національної концепції власної етнокультурної самобутності. З 

цього часу найбільш вдалою і логічною стала теза про європейськість українців, тяжіння до 

західного, а не східного світу. Тому зрозуміло, Україна активно включилася у процес творення 

концепту об’єднаної Європи6
. В останні десятиріччя це супроводжувалося активізацією полі-

тичних, економічних та культурних взаємодій. 

На нашу думку, в широкому розумінні, поняття європейськість визначається не лише гео-

графічним положенням, а й спільними факторами історичного розвитку, що супроводжувалися 

процесами різного роду злагодженої дії та протистоянь; етнокультурними спільностями та осо-

бливостями розвитку кожного окремого народу.  

Як зазначає дослідниця О. Ігнатова, «європейськість – це цивілізованість, культурність, ви-

хованість, цілісність, почуття здорового націоналізму тощо. Європейськість – це індивідуалізм 

та егоїзм у найкращому розумінні тих слів. У певному розумінні – це також самодостатність»
7
. 

Для усвідомлення європейськості українцями важливим чинником виступає формування ко-

лективної ідентичності, яка складає основу держави, адже завдяки їй визначається поведінка та 

погляди еліти і суспільства на ті політичні інститути, що повинні функціонувати в державі і 
природньо найбільше їй пасують. Як зазначав Б. Андерсон, колективна ідентичність має свою 

особливість, оскільки вона повинна «уявлятися» колективом, тобто суспільством8
. Вона конс-

труюється завдяки впровадженню єдиної системи освіти, національного міфу, політичної кар-

ти, перепису населення, єдиного стандарту мови тощо9
. Звідси випливає, що лише державі як 

інституту притаманні такі важелі впливу, котрі можуть сформувати колективну ідентичність, 

націю. 

Варто наголосити, що побудова колективної ідентичності має два напрями: посилення існу-

ючої і створення нової. В першому випадку, мова йде про створення умов, за яких ідентичність 

стає знову пріоритетною для суспільства. Наприклад, розгортання війни за національним прин-

ципом, нагадує індивідам та групам про їхню культурну приналежність. В другому випадку, 

внаслідок суспільного розвитку створюються нові умови, в яких можна створити певну іденти-

чність і нав’язати її іншим. Для сучасної України характерні обидва напрями. З одного боку, 
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українці завжди більшою мірою (особливо західні області) тяжіли до європейської цивілізації, 
хоча їм й був притаманний внаслідок багатьох історичних процесів і східний традиціоналізм. 

Але лише Революція гідності та агресія Росії дали поштовх до відстоювання національної неза-

лежності і тих цінностей, котрі притаманні саме європейцям. З іншого боку, в силу значного 

впливу того ж спільного історичного минулого із Російською імперією, а потім і СРСР, у схід-

ному векторі цивілізаційного розвитку Україна не безпідставно вбачала загрозу своєму існу-

ванню. Тому створення нових умов політичного, економічного, суспільного життя через праг-

нення до інтеграції в європейські структури дало поштовх до формування нової європейської 
ідентичності в Україні.  

Оскільки вплинути на формування колективної ідентичності може держава або політичні 
групи, тому саме держава, в особі політичних інститутів, зацікавлена посилювати існуючу або 

конструювати нову колективну ідентичність, щоб збільшити власну легітимність і ефектив-

ність. Швидке виконання поставлених завдань перед суспільством значною мірою залежить від 

того, на скільки саме суспільство пов’язує себе з існуючими політичними інститутами, сприяє і 
реагує на заклики влади. В свою чергу, політичні групи посилюють або створюють нові колек-

тивні ідентичності в процесі боротьби за владу. Це дає їм можливість досягнути необхідної бі-
льшості в суспільстві для отримання перемоги10

.  

Однак, політична група або держава, для конструювання колективної ідентичності, мають 

створити суспільству нове (або актуалізувати старе) усвідомлення самого себе, донести його, і 
створити умови, в яких нове знання стане актуальним.  

Для появи будь-якого типу колективної або особистої ідентичності має з’явитися образ «ін-

шого», на тлі якого і відбувається процес самоідентифікації11
. Очевидно, що з огляду на існу-

вання чітко визначених кордонів ЄС «інший» автоматично з’являється за їх межами. Тому, як 

зазначає Н. Пелагеша, об’єктивною основою постання європейської ідентичності є дихотомія 

«ми – вони», яка виражається в протиставленні «ми – громадяни Європейського союзу, а вони 

(ті, хто за кордоном) – ні»12
.  

На підтримку цього підходу можна навести думку Бернхарда Гісена, який вважає, що у про-

цесі створення будь-якої колективної ідентичності найпершим є створення кордонів, які позна-

чають різницю між внутрішнім та зовнішнім, чужим та своїм, рідним та нерідним, друзями та 

недругами, культурою та природою, просвітництвом та варварством. Окрім того, формування 

колективної ідентичності, на думку вченого, передбачає створення відповідного  коду, що дає 

можливість вирізняти її серед інших соціальних реалій13
.  

Підкреслимо також, що колективна ідентичність «європеєць», котра ґрунтується на усвідом-

ленні особливості географічного положення та відокремленості території Європи певними (не-

хай навіть уявними) кордонами, є укоріненою в історії субконтиненту та свідомості народів 

Європи. «Поряд з формуванням націй одним з феноменів раннього нового часу було усвідом-

лення європейцями своєї культурно-політичної спільності. Поняття Європа стало актуальним 

на фоні відкриття нових континентів та знайомства з іншими цивілізаціями, релігіями та куль-

турами. При всіх етнічних та конфесійних відмінностях європейські народи об’єднувала спіль-

ність історичного походження, території, християнської віри, культурних та політичних тради-
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цій14
. Отже, існування європейської ідентичності випливає з факту існування кордонів ЄС, 

оскільки за ними існує образ «іншого», чужого, не такого, як вони. 

Відомий американський вчений С. Хантінгтон у своїй праці «Хто ми? Виклики американсь-

кій національній ідентичності» зауважує, що індивід, так само як і група, мають власну іденти-

чність, проте індивіди можуть знайти і віднайти свою ідентичність через групу15
. Ідентичності 

конструюються під тиском чи впливом свободи, вони показують нам хто ми, як себе уявляємо і 
що про себе думаємо. Автор продовжує, що ідентичності визначаються особою, але є продук-

том взаємодії між особою та іншими. Люди можуть прагнути до ідентичності, а залишатимуть-

ся неспроможними сформувати її, навіть якщо їх надихатимуть ті, хто вже володіє нею. Тут 

вчений наводить приклад Європейського Союзу, який як не прагнув, не зміг вплинути на фор-

мування європейської ідентичності турків, ще більше заплутавши їхню самоідентифікацію. То-

му вони чітко не можуть визначити, чи вони належать до Європи, Заходу, чи до Близького 

Сходи, чи є частиною мусульманського світу. І нарешті С. Хантінгтон робить припущення, що 

вибір ідентичності має ситуативний характер. В одних випадках люди прагнуть, щоб їх іденти-

фікували з якоюсь групою, щоб показати, чим вони різняться з іншими. В інших – це прагнення 

показати тісні відносини та взаємозалежність з іншими індивідами16
. 

Таким чином, спираючись на методологічний доробок конструктивістів, можна стверджува-

ти, що європейська ідентичність є конструйованим феноменом. З цього можна зробити деякі 
висновки: існують цілі, задля досягнення яких європейська ідентичність створюється; європей-

ська ідентичність постає як результат реалізації європейською елітою політики ідентичності. 
Чітко визначеними та ґрунтовно розробленими механізмами конструювання європейської іден-

тичності є розвиток громадянства; створення наднаціонального символічного простору ЄС; фо-

рмування загальноєвропейського інформаційно-комунікативного простору; здійснення політи-

ки європейської колективної пам’яті та розвиток наднаціональної системи бібліотек; наднаціо-

нальна культурна політика; наднаціональна мовна політика з метою створення lingua franca для 

об’єднаної спільноти; наднаціональна освітня та спортивна політики ЄС як чинники згуртуван-

ня спільноти.  

З огляду на це, прагнення України відповідати критеріям членства Європейського Союзу є 

шляхом не лише долучення до спільних загальноєвропейських політик, а й механізмом конс-

труювання європейської ідентичності нашої держави. Повертаючись до європейськості україн-

ців, зауважимо, що вона проявляється, насамперед, у прагненні до свободи й незалежності, де-

мократичності взаємин, толерантності. Саме ці риси притаманні багатьом європейським наро-

дам. Тому, погоджуємося із думкою В. Чабанова, що ми є європейці, в першу чергу, навіть не 

завдяки особливостям географічного розташування, скільки завдяки способам усвідомлення 

своєї етнонаціональної приналежності та вираження патріотизму17
. Свідченням цього є спільні 

історичні та культурно-мистецькі події, схожості розвитку суспільств.   

Принагідно наведемо також бачення дослідниці Т. Воропаєвої, яка зазначає, що для осіб з 
розвинутою європейською і високою національною ідентичністю характерна більш конструк-

тивна ієрархія життєвих смислів (домінують екзистенційні й самореалізаційні смисли) та ви-

щий рівень патріотизму, ніж для осіб з низькою європейською та національною ідентичністю, в 

яких домінують гедоністичні та статусні смисли18
. Це підтверджує той факт, що членство в ЄС 

не обов’язково може означати високий рівень культури держави та ступінь європейськості, єв-
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ропейцями можуть себе називати й ті народи, які не є членами союзу, але географічно та циві-
лізаційно ідентифікують себе із Європою. 

У цьому ключі вартими у ваги є твердження М. Козловець. Автор зазначає, що інтеграція в 

європейський простір – це не лише фізичне приєднання до тих чи інших європейських чи атла-

нтичних структур, а насамперед, творення всередині країни сучасних інституцій, які забезпечу-

ватимуть конкурентоздатність економіки, технологій, предметно-політичних, освітньо-

культурних практик. Найважливішою якістю сучасних держав є їх здатність до інноваційного 

розвитку, яка, у свою чергу, залежить від характеру політичної, економічної, соціальної і цінні-
сних систем суспільства на його постіндустріальній стадії19

. Очевидно, що інтеграція України в 

європейські структури – це не стільки засвоєння зовнішніх форм європейського життя, часом 

розкладкових і минущих, скільки вічної культурної та інтелектуальної спадщини, духу творчо-

сті, громадянської постави і всього того, що зветься «громадянським суспільством». 

Водночас належить усвідомити, що європейська перспектива – це не лише демократичні 
традиції, свобода руху ідей, товарів, фінансів тощо, а й насамперед, новий рівень відповідаль-

ності. Відповідальності за дотримання високих стандартів у багатьох галузях, а надто – за спі-
льне майбутнє, за ту саму спільну ідентичність, яка нині намагається виокремитися із непростої 
взаємодії різних національних культур. Саме різних, незважаючи на їхню не раз констатовану 

дослідниками подібність. 

Висновки. Загалом, можемо підсумувати, що попри складність визначення концепту колек-

тивної ідентичності, дана проблематика цікавить широке коло дослідників, й українських зок-

рема. Формування колективних ідентичностей, в даному випадку європейських, є довгим і 
складним процесом, адже він значною мірою передбачає створення спільної самоідентифікації 
для країн-членів ЄС, і не тільки, з урахуванням їх національної специфіки та самобутності. Су-

часний Європейський Союз через низку обставин є надзвичайно строкатим у етнічному, релі-
гійному, расовому сенсі, що може стати підставою для розмов про міфічність загальноєвропей-

ської ідентичності. Попри це існує спільна політична культура, спільні цінності, такі, як свобо-

да, гідність, демократія, правова держава, громадянськість, толерантність, справедливість, що й 

формують той спільний європейський простір і які дають підстави стверджувати про існування 

спільної європейської ідентичності.  
З іншого боку, Україна перебуває на етапі формування і поширення європейських ідентич-

ностей, хоча цей процес також зіштовхується із значними труднощами. Чи усвідомлюють укра-

їнці свою європейськість? Однозначно так, проте вони ще не відкидають частини тих стереоти-

пів, які сформовані впродовж десятиліть в рамках тоталітарного режиму. Цей процес може три-

вати довго. Окрім того, конструювання європейської ідентичності накладається на незаверше-

ний процес національної самоідентифікації і зіштовхується із формуванням регіональних коле-

ктивних ідентичностей, на додачу наша держава перебуває у стані війни, що теж впливає на 

сподівання і прагнення українців, їх самовизначення. Попри це, оптимістичним є той факт, що 

для України Європа у цивілізаційному вимірі не була втрачена повністю, ми говоримо, що по-

вертаємося до європейського дому, а не вступаємо до нього як чужинці. Для сучасних українців 

притаманна свобода, демократія, прагнення до справедливості, толерантність, що у поєднанні із 
чіткою, логічною проєвропейської позицією української еліти та реальними реформами поси-

люватиме нашу європейськість. 
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