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регіону, відомства. Як правило вважали, що ці жінки 
або незаміжні, або бездітні, або аморальні і їх "пропи-
хають" за якісь певні послуги чоловікам". Пані Синявсь-
ка вважає, що "це було викликано тим, що чоловіча 
влада створювала таку характеристику жінкам, потен-
ційним конкурентам" [1, с. 35] в боротьбі за владу. 

Гендерно стереотипне ставлення до жінки у владі 
присутнє і в мові. В Україні досить регулярно виникають 
дискусії серед гендерних дослідниць з приводу можли-
вості чи неприйняття вживання термінів, що відобра-
жають гендерну відмінність політика. Мова йде про фо-
рмування адекватної назви для політика-жінки. Розгля-
даються як можливі два варіанти: "політикиня" та "полі-
тичка". До дискусії приєднуються більш широкі кола 
громадськості, котрі, як правило, демонструють крайній 
консерватизм в цьому питанні, відмовляючи подібним 
мовним новотворам взагалі у можливості існування. А 
між тим, мова як жива система, що розвивається, по-
ступово засвоює подібні нововведення. Адже колись не 
було "вчительки" та "лікарки", а тепер важко уявити 
мову без цих гендерно чітко маркованих термінів.  

Вище мова йшла в основному про гендерні стереотипи 
жіночого політичного лідерства, лише по дотичній затор-
куючи і стереотипи чоловічого політичного лідерства. А 
між тим, вони теж існують, хоч і принципово відрізняються 
від стереотипів, які стосуються жінок-політиків. До таких 
"чоловічих" стереотипів варто віднести погляд на чолові-
ка-політика як на батька нації, притаманний значній части-
ні електорату сучасної України. Вимога "жорсткої руки" від 
частини виборців теж стосується чоловічих стереотипів – 
"господаря" та "вождя". Цей стереотип притаманний дещо 
меншій у порівнянні зі вказаним вище частині населення 
України. Проте, у загальнонаціональному масштабі частка 
тих виборців, які готові голосувати за "тверду руку" досить 
значна. Саме для цих людей безумовним авторитетом і 
позитивним прикладом є Володимир Путін як авторитар-
ний лідер і жорсткий політик [2].  

Вказані стереотипи, безумовно, заслуговують на увагу 
дослідників, інакше картина не буде симетричною та цілі-
сною. Автор (до речі, в українській мові вже достатньо 
давно та успішно функціонує поняття "авторка") зупини-
лась більш детально на анализі ґендерних стереотипів 
жіночого політичного лідерства, базуючись на матеріалах 
проекту "Феномен жіночого політичного лідерства в Украї-
ні", присвяченого проблемі жінки у владі. 

Не можна не погодитись і з думкою знаної в Україні 
дослідниці О. Кісь, яка стверджує, що і матріархатний 
міф, пов'язаний ідеологічно дуже тісно із так званим 
"берегинством", є реальною перешкодою на шляху са-
моусвідомлення сучасного українського жіноцтва, в т.ч. 
і у політичній сфері, що негативно впливає на європеї-

зацію сучасного українства. "Небезпека, що чатує на 
прихильниць Берегині, полягає в створенні та підтримці 
ілюзії про особливе і високе становище української жін-
ки. Для жінок матріархальний міф — то ідейний нарко-
тик, самообман, спосіб утечі від жорстокої реальності 
(де жінка — зневажена, експлуатована, безправна, 
безмовна) у світ мрії (де весь український космос обер-
тається навколо Берегині, що гордо стоїть на постаме-
нті). Він суттєво перешкоджає українському жіноцтву 
усвідомити власні проблеми і перспективи в суспільно-
політичній сфері". Адже "уся попередня історія України 
— це історія чоловіча. Матріархатний міф і Берегиня — 
яскраві тому свідчення. Зняти "рожеві окуляри" у погля-
ді на минуле жіноцтва означає виразніше побачити су-
часні проблеми жінок в Україні. Їх визнання є чи не най-
важливішим кроком" [3]. 

Щодо стереотипів, які функціонують у сфері жіночого 
політичного лідерства, можна стверджувати, що вони 
можуть активно витіснятись лише у тому випадку, коли 
жінка у владі стане явищем масовим та звичним для 
українців. Шанси такі є, оскільки українські жінки завжди 
були активними і достатньо самостійними. Це додає пе-
вного оптимізму відносно більш масового приходу украї-
нських жінок у владу, якщо, звичайно, процес демократи-
зації та європеїзації України не буде згорнуто чи значно 
загальмовано. А такі перспективи, на жаль, теж не ви-
ключені. Проте, для цього всьому українському суспільс-
тву доведеться нарешті відмовитись від ідеалу жертов-
ності та месіанізму української жінки в історії країни. 
Адже саме жіноцтву "…накинуто "особливу місію" в долі 
української держави, нації, і сім'ї. Місію, що означає від-
повідальність за цю долю. І за недолю. Завищені суспі-
льні очікування щодо жіноцтва і фатальні невдачі україн-
ської нації впродовж століть історії неминуче спричиня-
ють "комплекс провини" і фрустрацію у тієї самої "слабкої 
та прекрасної" частини української людності, на яку була 
покладена "місія" Берегині. Одною з найбільш згубних, 
деструктивних ідей, яку впродовж століть навіювано 
українцям — це ідея жертовності, яка засадничо несумі-
сна з феміністичним (ба, навіть просто демократичним) 
дискурсом, бо позбавляє жінку права на себе, на своє 
власне тіло, особистість, інтелект, здібності" [3]. 
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Ідентичність стала основною метафорою нашої епохи 

Д. Шоттер 
 

У статті характеризуються особливості етнокультурного поступу українців під впливом євроінтеграційних проце-
сів. Процеси формування нових ідентичностей є досить складними і вимагають відкритої активної позиції і готовності 
українського суспільства до етнокультурної взаємодії. 

The features of ethno-cultural progress of Ukrainians under the influence of European integration processes are characterized in the 
article. The processes of formation of new identities are quite complicated and require an open and active position as well as readiness 
of the Ukrainian society to ethno-cultural interaction. 

 
Характерною ознакою ХХІ століття, безперечно, є 

глобалізаційні інтеграційні процеси, що супроводжують-
ся об'єктивними політичними, економічними та соціо-
культурними змінами, які впливають на життя окремої 
людини і суспільства загалом. 

Важливою складовою таких змін є й євроінтеграційні 
процеси, що дедалі більше актуалізують потребу тео-
ретичного осмислення і особливої уваги у контексті 
етнокультурного розвитку європейських народів. По-
стала необхідність вирішення питань, пов'язаних із збе-
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реженням їхньої етнокультурної самобутності в умовах 
стирання етнічних меж та поширення масової культури 
як на глобальному, так і на національному рівнях. 

Процеси глобалізації, з одного боку, є деструктивни-
ми, привносячи уніфікацію етнокультурного простору, 
стираючи межі як на наднаціональному рівні і тим самим, 
ставлячи під загрозу існування держави нації, так і при-
вносячи внутрішньосуспільні проблеми. З іншого боку, 
конструктивним явищем, оскільки етнокультурна інтегра-
ція сприятиме етнокультурній компліментарності. 

За словами української дослідниці Л. Ази: "культурне 
розмаїття має свої переваги. По-перше, значно збагачу-
ється забарвленість життя. По-друге, потенційним є ви-
никнення можливості здорової конкуренції. І, по-третє, 
підвищується здатність соціальної системи до адаптації, 
завдяки доступності альтернативних способів життя" [1]. 

На сучасному етапі розвитку перед українським сус-
пільством, що духовно й національно відроджується 
після довготривалої асиміляції та прагне за умов сучас-
них глобалізаційних та євроінтеграційних процесів пе-
рейти на якісно нову модель розвитку, постає важливе 
завдання – вироблення нових механізмів(моделей) ет-
нокультурної взаємодії, що є важливим компонентом у 
формуванні української політичної нації, зокрема, та 
сконсолідованої європейської спільноти загалом. Це й 
обумовлює актуальність даної статті. 

Мета статті: простежити вплив європейських інтег-
раційних процесів на формування та збереження етно-
культурної самобутності українців. 

У контексті формування європейської ідентичності в 
українському суспільстві визначення ролі, місця і впли-
ву євроінтеграційних процесів на етнокультурну само-
бутність українців на особливу увагу заслуговують пра-
ці вітчизняних дослідників, а саме: М. Шульги [14], Н. 
Паніної [10], Т. Воропаєвої [6], Н. Пелагеші [11], Л. Ази 
[1], М. Козловця [7], В. Бакальчук[4]. 

Однак, не зважаючи на численні наукові розвідки, 
дещо поза увагою вітчизняних науковців залишаються 
питання характеру сучасних євроінтеграційних процесів 
та місце і роль в них етнокультурної самобутності.  

Після розпаду Радянського Союзу більшість з пост-
радянських республік заявили про бажання і готовність 
стати на проєвропейський шлях розвитку з можливістю 
подальшої інтеграції і формування європейської систе-
ми цінностей. Інтеграція до об'єднаної Європи була 
проголошена і стала чи не наймасштабнішим зовніш-
ньополітичним проектом й України. Однак, на відміну 
від офіційного декларування, реальні процеси набли-
ження до європейських стандартів та цінностей відбу-
ваються досить повільно. При цьому, євроінтеграційні 
процеси досліджуються в науковому й політичному 
просторі переважно в економічній та політичній площи-
нах. Тому така політико-економічна пріоритетність за-
лишає дещо осторонь етнокультурні процеси інтеграції 
об'єднаної Європи. 

З огляду на це, при написанні праці нами окреслено 
завдання, що полягає в з'ясуванні місця і ролі етнокуль-
тури українців в євроінтеграційних процесах та вплив 
останніх на самобутність українців. 

Україна, здобувши незалежність, і, формуючи влас-
ну національну ідею, пріоритетними напрямами обрала 
формування і розвиток принципів державності – полі-
тичних, соціальних, економічних, культурно-духовних. 
Тому ідеологією сучасного українського суспільства має 
стати, за словами вітчизняного дослідника Ю. Алексєє-
ва, "формування національної ідеї через консолідацію 
націй і суспільства, формування засад громадянського 
суспільства, утвердження поліетнічної спільноти навко-
ло вирішення загальнонаціональних завдань, реалізації 
національних інтересів" [2, с. 115].  

Так, за результатами соціологічного опитування, про-
веденого фондом "Демократичні ініціативи" в грудні 
2011 року, ще велика кількість громадян України не від-
чувають себе європейцями. Лише 43,7% тією чи іншою 
мірою позитивно ставляться до інтеграції в ЄС; понад 
третина громадян (32,9 %) негативно оцінюють такий 
зовнішньополітичний поступ України; майже чверть на-
селення (24,3 %) обрали варіант "важко відповісти" у 
своєму ставленні до євроінтеграційних процесів [9].  

Можна припустити, що це пов'язано з дещо напру-
женими відносинами України з ЄС в 2011 році, обґрун-
тованими заявами керівників європейських структур про 
зниження рівня демократії та свободи слова в нашій 
країні. Але очевидно проблема полягає не тільки в 
цьому. За словами відомої української дослідниці На-
талі Паніної, "у масовій свідомості дорослого населення 
України й надалі зберігається високий рівень східно-
слов'янської відособленості та національного ізоляціо-
нізму. Декларативні геополітичні установки на європей-
ську інтеграцію дещо знижують рівень ізоляціонізму та 
ксенофобії, але принципово не позначаються на став-
ленні до представників націй, що репрезентують розви-
нуті країни Західної Європи і Америки" [10, с. 42].  

Як зазначає інша українська дослідниця Н. Пелаге-
ша, "поява європейської ідентичності є наслідком кіль-
кох тенденцій та процесів. По-перше, вона постає як 
колективна ідентичність усередині спільноти, сформо-
ваної в межах кордонів Європейського Союзу. По-
друге, поява наднаціональної ідентичності "європеєць" 
є також необхідною з огляду на потребу легітимації іс-
нування наднаціонального існування "Європейський 
Союз" для громадян країн-членів" [11, с. 61]. 

Визначаючи поняття "європейська ідентичність", 
можна виокремити принаймні два підходи. Одні дослід-
ники розглядають її як могутній вираз мети, що визна-
ється багатьма європейцями, котрі після століть війни 
нарешті визнали свою відповідальність за власний кон-
тинент [17]. Інші розглядають європейську ідентичність 
як поєднання цінностей демократії та громадянського 
суспільства, що коріняться в християнстві. 

Представник технократичної концепції європейської 
ідентичності Клаус Хелм зазначає, що "Європа, яка спи-
рається на те, що саме економічна інтеграція є першопо-
чатковим і найважливішим процесом, розуміє, що за нею 
неухильно слідують процеси об'єднання ідентичності. 
...Європейська ідентичність не є замінником національної 
ідентичності, а є її доповненням. (Ідентичність надає 
позитивному націоналізмові – тобто гордості за власну 
країну – глибокого значення і збільшує її вартість)" [15, 
p. 38]. Хоча слід зазначити, що такий підхід критикується 
з точки зору концепції багатокультурності, як однією з 
головних складових постнаціональної ідентичності і, яка 
апелює до європейської політичної культури. 

Щодо Хартії Європейської ідентичності, то в ній це 
поняття характеризується з різних сторін. По-перше, 
європейська ідентичність визначається як спільність 
життєвого простору європейського громадянства. По-
друге, європейська ідентичність розглядається крізь 
призму спільності цінностей, що беруть початок з хрис-
тиянства. По-третє, тільки через згуртованість, співро-
бітництво і єдність Європа може ефективно намагатися 
вирішувати власні та світові проблеми і, як наслідок, 
сформувати європейську ідентичність [13, c. 56-57].  

На практиці це виявляється, як зазначає Н. Пелагеша, 
в тому, що в громадянина держави з'являється ще одна 
колективна ідентичність. В результаті таке наднаціональ-
не утворення стає щоденною реальністю особи [11, с. 62]. 

Європейська ідентичність є невід'ємним фактором 
формування євроінтеграційних процесів. Існують різні 
підходи до визначення сутності поняття "європейська 
інтеграція". Одним із таких є федералістський, який 



УКРАЇНОЗНАВСТВО. 16/2012  ~ 55 ~ 
 

 

представлений такими вченими: Р. Арон, Е. Россі, 
П. Тейлор; функціоналістський, ідеї якого розробляли 
Ж. Монне, Д. Мітрані; неофункціоналістський, в рамках 
якого працювали Д. Най, Ф. Шміттер, Л. Ліндбрег, 
Р. Гіленберг, Е. Хаас [5, с. 4].  

За словами української дослідниці М. Шульги, "тер-
мін "європейська інтеграція" інколи коротко розшифро-
вують як "усуспільнення суверенітетів". Концепція і 
практика інтеграційної розбудови ЄС базується на 
трьох принципах. Перший принцип – інтеграція є засо-
бом, а не метою. Це означає, що інтеграція передбачає 
взаємну вигоду і не є панацеєю, а ще одним інструмен-
том для вирішення суспільних проблем. Другий прин-
цип – інтеграція потребує поступовості "крок за кроком". 
Третій принцип – інтеграція потребує адекватного ме-
ханізму, який дозволяв би, з одного боку, сприймати 
існуючі протиріччя як джерело подальшого розвитку 
інтеграційних процесів, а, з іншого, приймати збалансо-
вані стосовно інтересів різних сторін рішення та дово-
дити їх до виконання"[14, с. 142]. Що ж до інституційних 
акторів формування об'єднаної Європи, то українські 
дослідники В. Копійка та Т. Шикаренко, керуючись 
принципом географічної приналежності, вважають, що 
до структур, які проводять європейську інтеграцію, крім 
ЄС слід віднести й Раду Європи, Вишеградську групу, 
Співдружність Незалежних Держав. 

На нашу думку, процеси європейської інтеграції не 
вимагають від жодної країни втрати своєї самобутності і, 
в тому числі, етнокультурної. Це можна простежити на 
країнах Центрально-Східної Європи, які вступивши в 
Європейський Союз, не розчинилися в європейському 
просторі, а, принципово відстоюючи власні національні 
інтереси, зберігають свою самобутність. За словами авс-
трійського дослідника У. Альтерматті, за умов сучасної 
європейської інтеграції неминуче зберігатимуться по-
двійна та множинна ідентичності: "Європейський Союз 
буде функціонувати тільки в тому випадку, якщо люди 
офіційно й публічно зможуть відчувати себе громадяна-
ми своїх держав, що мають тривалу історію розвитку та 
свою приналежність до якоїсь культури" [3, c. 145-146].  

Євроінтеграція, що супроводжується процесами так 
званої "вестернізації", об'єктивно вносить зміни в культур-
но-цивілізаційний розвиток країн, які першопочатково вза-
ємодіючи в політико-економічному контексті, асимілюють-
ся в культурно-ціннісному просторі. Хоча при цьому слід 
зазначити, що якщо для великих країн (зокрема, Китай, 
Індія) вдається краще протистояти етнокультурній асимі-
ляції, зберігаючи свою самобутність, то для малих євро-
пейських народів існує реально більша загроза уніфікації в 
культурному розвитку. Тому, як зазначає український до-
слідник М. Козловець, "з огляду на такі процеси, в жодно-
му разі не йдеться про "зняття" європейською ідентичніс-
тю національної, а про вироблення багаторівневої моделі 
співіснування різних народів та культур під спільним зна-
менником Євросоюзу, основними рисами якої є мультику-
льтурність і толерантність. Філософія європейського інтег-
раційного розвитку відображається формулою "єдність в 
різноманітті" [7, с. 79]. 

Ми вже згадували про акцентування в євроінтегра-
ційних процесах на політико-економічній взаємодії. Але 
ж будь-які такі дії розвиваються в конкретно-наявних і 
постійно динамічних культурних контекстах. Тобто 
трансформація сьогодення здійснюється людьми, які є 
носіями певних культурних та ментальних характерис-
тик, тобто індивідуально-унікальної "Я культури". Взає-
модія ж і формування колективної ідентичності створює 
загальносуспільну "Ми культуру", що наділена здатніс-
тю та прагненням самозбереження через механізми 
передавання культурних кодів новим поколінням (через 
традиції, звичаї, шаблони культурної поведінки) та про-
цеси соціалізації [4, с. 286]. Тому саме етнокультура 

постає тим засобом і середовищем інтеграції до колек-
тивної спільності в протистоянні глобалізаційним тен-
денціям з поширенням масової культури.  

Майже кожне суспільство (в тому числі й українське) є 
поліетнічним. Тому етнокультурна взаємодія в межах по-
літичної влади дає можливість реалізуватися кожній етні-
чній спільноті в рамках одного суспільства і на наднаціо-
нальному рівні в межах, скажімо, інтегрованої Європи. В 
функціонуванні цих процесів важливу роль відіграє дер-
жавна політика регулювання та розвитку успішної взаємо-
дії. Хоча така політика регулювання очевидно має бути 
помірною, щоб не викликати суспільного невдоволення. 

Євроінтеграційний поступ українського суспільства – 
це складний процес взаємодії двох соціокультурних 
систем, що в перспективі передбачає створення ще 
більш складної соціокультурної системи. І як зазначає 
зарубіжна дослідниця Р. Сміт, "спільну культурну спад-
щину можна було визначити через практику й цінності 
взаємодії соціальних груп, не прив'язаних до конкретної 
країни" [17, p. 287].  

На сьогодні глобальні масштаби уніфікації етноку-
льтурних особливостей здійснюються за допомогою 
масової культури, яка, звичайно, також має певне етно-
культурне забарвлення, але є спрощеною і вихолоще-
ною формою самобутності. ЇЇ поширення на індивідуа-
льному та загальносуспільному рівнях, у формі проду-
кування комерціалізованої культури, що певним чином 
впливає на самобутність творення власної культури 
українців. За словами української дослідниці В. Бакаль-
чук, "форми етнокультури є формами повноти. Зміст-
сутності яких, переповнюючи власні форми, швидше 
наділені прагненням до "діалогу взаємодії" з іншими 
культурними формами етнічних спільнот у межах пев-
ного суспільства чи інших суспільств для заповнення 
смислами нових форм культури. Даний процес зустрічі 
та форм взаємодії одної культури з іншою (іншими) має 
не негативний характер поглинання, а позитивний – 
діалогу культур" [4, с. 288]. 

Етнокультурний розвиток українців впродовж істо-
ричного поступу складався досить драматично, врахо-
вуючи особливості формування соціокультурних систем 
цінностей в окремих регіонах під зовнішнім впливом 
сусідніх народів: Росії, Польщі, Австро-Угорщини. Такі 
особливості значною мірою впливають на євроінтегра-
ційні процеси, адже є перепоною до вироблення спіль-
ної соціокультурної системи українського суспільства. В 
цьому контексті українська дослідниця Т. Воропаєва 
пропонує застосовувати інтегративний підхід, який би 
ґрунтувався на таких засадах, зокрема: системне ви-
вчення процесу становлення української ідентичності в 
контексті етногенетичних, націєтворчих та соціокульту-
рних процесів; обов'язковий розгляд української іденти-
чності як динамічної структури, для якої характерний 
нелінійний і нерівномірний розвиток; вивчення системо-
утворюючої ролі ноетичного (смислового) виміру про-
цесу ідентифікації суб'єктів (як індивідуальних, так і 
колективних) [6, с. 4]. 

Звичайно, й Європа розвивалася не так однорідно і 
потрібно говорити про більш тривалий інтеграційний 
період, а ніж півстоліття. Не можна не погодитись зі 
словами М. Козловця про те що: "дійсно, будь-яка інша 
територія світу навряд чи зможе конкурувати з Європою 
за показником інтенсивності філософської, релігійної, 
суспільно-політичної думки та кількості її представників. 
Де ще можна знайти територію, яка б протягом 2-3 ти-
сяч років наполегливо опрацьовувала всі сфери людсь-
кої життєдіяльності, залишила величезну кількість па-
м'яток і зберегла найактивніші позиції в усіх сферах 
життя до наших днів. Через таку інтенсивність і близь-
кість центрів духовної культури, постійне переплетіння 
різних національних зразків навряд чи можна відмови-
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тися від означення цього культурного простору як євро-
пейський" [7, С. 80-81]. 

Євроінтеграційна взаємодія українського суспільст-
ва в практичних кроках реалізується через досить ве-
лику кількість проектів політико-економічного, освітньо-
го, культурного, соціального характеру. Це проведення 
"європейських тижнів", запровадження серії "європей-
ських років", присвячених актуалізації окремих тем, по-
в'язаних з ЄС; святкування щорічно навесні Днів Євро-
пи в Україні, досить популярною стала ініціатива "Єв-
ропейська культурна столиця". Досить інтенсивним є 
співробітництво в галузі освіти й науки, з можливостями 
освітньо-наукового обміну, реалізовуються програми 
етнокультурної взаємодії [8]. 

Сприяння розвитку етнокультури відкриває можли-
вість до піднесення її в новому світлі на європейському 
просторі. Також це, безперечно, буде сприяти консолі-
дації поліетнічного українського суспільства в процесі 
побудови політичної нації. Етнокультура українського 
народу у взаємодії з культурами інших європейських 
народів значно розширює горизонти загальнолюдської 
культури. В таких процесах важливу роль посідає від-
критість до взаємодії і толерантність, що має реалізу-
ватися в діалозі культур та повноті реалізації кожної 
спільноти. Очевидно, що такі процеси матимуть пози-
тивний ефект, якщо саме індивід буде визначений як 
суб'єкт культури через взаємодію індивідуальної етно-
культури і культури іншого. Він має бути носієм старих 
усталених культурних надбань і генератором нових 
інтеграційних культурних кодів.  

Так, українські дослідники В. Сергійчук, Т. Воропає-
ва, В. Піскун серед кількох архетипічних образів, які 
присутні в українській свідомості, виділяють образ "єв-
ропейської людини", як соціально відповідальної, зако-
ріненої в українській національній традиції та європей-
ській культурі; її діяльність базується на національних і 
загальнолюдських цінностях [12, с. 51]. 

Сьогодні євроінтеграційні процеси реалізуються че-
рез цілеспрямовані заходи щодо вироблення й засво-
єння цілого комплексу смислів, символів, ідей, що є 
пов'язаними з новою Європою, виробленням нових єв-
ропейських цінностей. Тут головним чинником постають 
бажання європейців до інтеграції, етнокультурні, істо-
ричні та релігійні особливості. Ось тут то вже багато 
чого залежить від українського суспільства в розумінні 
того, як ми будемо реагувати на такі інтеграційні викли-
ки. Адже етнокультурне визначення є поняттям не ста-
тичним. Це довготривалий перманентний динамічний 
процес. Євроінтеграція стимулює пізнання та взаємо-
проникнення між багатими національними культурами. 
Зумовлює зближення й усвідомлення спільності похо-
дження, цінностей та інтересів. 

Для етнокультурного поступу української спільноти пи-
тання євроінтеграції це не просто взаємодія з європейсь-
кими політичними чи економічними структурами. Це інтег-
рація на рівні глибинних пластів традиційних культур з 
подальшим виробленням чогось спільного. В ці процеси 
українське суспільство повинно входити з гордою поста-

вою, з окресленою метою і завданнями. Адже ще до не-
давна європейці сприймали українську спільноту як "ін-
ших". Дещо на краще ситуація змінилася після 2004 року, 
коли євроінтеграційні процеси України прискорилися. Але 
й сьогодні єдиним бажанням (часто просто декларатив-
ним) української еліти тут не обійтися, адже потрібно, щоб 
українське суспільство сприймало, виробляло і засвоюва-
ло нові європейські цінності. І це вже питання поступових 
змін ментальних характеристик українців. 

Іншими словами, ці та інші складові етнокультурного 
поступу української спільноти мають однозначно довес-
ти культурно-цивілізаційну спроможність України пози-
ціонувати себе складовою частиною спільної об'єднаної 
Європи. Адже на основі успішної аналітики європейсь-
ких і українських соціокультурних процесів можна виро-
бити програму реальних, а не просто декларативних чи 
бажаних євроінтеграційних кроків, які б враховували 
справжні інтереси українського суспільства. Це б до-
зволило винайти якісно нові форми наднаціональних чи 
національних спільностей, які б відповідали відкритій, 
але самобутній особистості як на Заході, так і на Сході. 
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АТРИБУТИ ЕТНІЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

 
Статтю присвячено висвітленню іманентних ознак етнічності, закладених в основу механізмів її збереження. Виходя-

чи з цього, розкривається зміст етнічної ідентичності як складного соціокультурного явища. 

The article is devoted to the clarification of the immanent features of ethnicity underlying to the mechanisms of its preservation. 
Accordingly, the content of ethnic identity is revealed as a complex socio-cultural phenomenon.  

 
Реверсивною стороною глобалізаційних процесів сьо-

годення є артикуляція специфічних рис етнічних спільнот, 
що робить проблему ідентичностей та ідентифікаційних 

практик центральною темою загального філософського 
дискурсу. Відомий британський учений Е. Сміт у цьому 
контексті слушно зауважує: "В епоху глобалізації та пере-
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