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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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ходу нас заскочила круговерть конфліктів на ґрунті полі-
тичних ідентичностей та етнічного поділу" [8, с. 16]. Зазна-
чені тенденції актуалізують проблему збереження етнічної 
ідентичності локально-регіональних спільнот. 

Серед учених, з чиїм іменем пов'язують розвиток те-
орії етнічності на Заході, варто назвати Ф. Барта, Е. Гоб-
сбаума, Е. Ґелнера, Х. Ейдхейма, Ж. Кюїзеньє, Е. Сміта, 
Л. Уорнера. У радянській науці цій проблемі присвячені 
роботи Ю. Бромлея, Г. Маркова, О. Решетова, Ю. Семе-
нова. Сучасна російська наукова думка в рамках вивчення 
феномену етнічності представлена дослідженнями 
С. Артановського, А. Абашидзе, Б. Вінера, І. Зарінова, 
В. Малахова, В. Тишкова. Серед українських учених, сфе-
рою наукових зацікавлень яких є дана проблематика, не-
обхідно відзначити Л. Азу, Т. Воропаєву, В. Євтуха, 
В. Котигоренка, І. Кресіну, О. Майбороду, Л. Нагорну, 
М. Обушного, Ю. Римаренка, О. Трощинського, М. Шульгу.  

Термін "етнічність" запровадив до наукового обігу у 
1942-1945 рр. американський антрополог Л. Уорнер. До 
визначення цього поняття висувалося досить багато 
теоретичних підходів, в основу яких закладалися різні 
ознаки: від специфічних властивостей груп (Ф. Барт), 
належності етнічній групі (Дж. Келлас) до різновиду со-
ціальних відносин (Т. Еріксон). Проте й досі у світовій 
гуманітаристиці немає одностайності у цьому питанні. 
Не можна не погодитись з думою Л. Нагорної: "Попри 
стоси праць, написаних на теми етнічності, цей фено-
мен і сьогодні лишається "невловимим" і складним для 
побудови пояснювальних схем" [5, с. 224]. 

Як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі досить 
поширеним є синонімічне вживання понять "етнічність" 
та "етнічна ідентичність". Наведемо приклад такого 
оперування цими термінами: "… етнічність (етнічна іде-
нтичність) є рухливим поняттям, суть якого становить 
складне переплетення вроджених і набутих рис, міфо-
логізованих уявлень і реальних інтересів" [4, с. 33]. З 
цього приводу, говорячи про складність адекватного 
визначення феномену етнічності, вітчизняна дослідни-
ця Л. Аза зазначає: "Цим, до речі, пояснюється і те, що 
часом її [етнічність. – Авт.] розглядають як етнічну іден-
тичність, не враховуючи, що остання не тотожня етніч-
ній ідентифікації як простому ототожненню індивіда з 
тим чи іншим етносом, оскільки водночас відбиває гли-
бину прагнення людини до такого ототожнення і міру 
впливу ідентифікації на її поведінку" [10, с. 201]. Як ба-
чимо, такий підхід розглядає етнічність по відношенню 
до етнічної ідентичності як більш широке поняття, що 
відображає вплив етнічної самоідентифікації на особи-
стість. Ми солідарні з аргументованою думкою Л. Ази. 
При цьому, зауважимо, що у вужчому контексті, коли 
йдеться винятково про сам факт етнічної ідентифікації 
індивіда, поняття "етнічна ідентичність" та "етнічність" 
допустимо вживати як синоніми.  

Нескладно помітити, що етнічність набуває різних 
відтінків залежно від дисциплінарного ракурсу дослі-
дження (етнопсихологічного, етносоціологічного, етно-
політичного, етнокультурологічного тощо). З точки зору 
українознавства етнічність розглядається в широкому 
сенсі – як багатомірний і багатоаспектний соціальний 
феномен, який має як ірраціональну, так і раціональну 
основу, як об'єктивні, так і суб'єктивні характеристики. 
Характерними властивостями етнічності є атрибутив-
ність, стійкість та інтенсивність. Будь-яка етнічність, як 
відносно цілісна система, репрезентується в українсь-
кості, польськості, німецькості, російськості, має різні 
рівні розвитку й різні модифікації у просторових і часо-
вих координатах, але в межах однієї етнічної спільноти 
залишається за своєю сутністю тим самим явищем 
(спочатку – більш простим і менш структурованим, піз-

ніше – більш складним, збагаченим і більш структуро-
ваним), різні модифікації й конфігурації якого зберіга-
ють спільні (глибинну та змістовну) основи. У процесі 
колективного й індивідуального розвитку етнічність 
проходить послідовні етапи ускладнення, диференціа-
ції, трансформації своєї структури. Етнічність може ви-
являти себе у сфері культурно-мистецького, релігійно-
го, духовного, економічного та політичного життя суспі-
льства [11, с. 205-206]. 

До визначення "етнічної ідентичності" як цілісного 
поняття пропоную підійти через з'ясування її характер-
них ознак, закладених в основу механізмів етнозбере-
ження. Е. Сміт пропонує шість атрибутів етнічної спіль-
ноти, сукупність яких дозволяє констатувати наявність 
спільноти з "історичною культурою і чуттям спільної 
ідентичності": 

 групова власна назва; 
 міф про спільних предків; 
 спільна історична пам'ять; 
 один або більше диференційних елементів спіль-

ної культури; 
 зв'язок із конкретним "рідним краєм"; 
 чуття солідарності у значної частини населення 

[9, с. 30]. 
На важливій ролі етноніма (або груповій власній на-

зві за Е. Смітом) акцентував увагу й радянський учений 
Ю. Бромлей: "Сама наявність такого найменування 
свідчить про усвідомлення членами етносу їх особливої 
єдності і відмінності від членів інших подібних спільнот, 
він є фактором, який об'єднує всередині й розрізняє 
зовні" [1, 180 с.]. Таким чином, етнонім є одним з невід'-
ємних ідентитетів етнічної групи.  

Уявлення про спільність походження (у Е. Сміта міф 
про спільних предків) базується не тільки на усвідом-
ленні етносом кровної спорідненості, а й на уявленні 
про спільність їх історичного минулого (або спільна іс-
торична пам'ять). Часто дослідники при визначенні ет-
нічної ідентичності на перше місце ставлять саме кров-
ну спорідненість. Зауважимо, що при етнічній ідентифі-
кації визначальну роль відіграє не сам факт спільного 
походження, а уявлення про нього. Так, Е. Сміт зазна-
чає: "… при етнічній ідентифікації важить вигадане по-
ходження і вигадані предки" [9, с. 31]. Поділяє цю думку 
й вітчизняна дослідниця Л. Нагорна: "В поняття етнічної 
ідентичності вкладаються насамперед спільні уявлення, 
що виникають внаслідок усвідомлення членами певної 
етнічної групи спільності походження, культури, мови, 
традицій, території, історії тощо" [4, с. 35]. Більше того, 
науковець саме "свідомість спільного походження" ви-
значає головним ідентитетом етнічної ідентичності.  

Дотичним до усвідомлення спільності походження є 
уявлення про спільну соціально-історичну пам'ять. Ви-
вченню цього феномена присвячені численні спеціальні 
розвідки. Посилаючись на авторитетного французького 
науковця М. Хальбвакса [12], під кутом власного дослі-
дження визначимо головні його риси. Показовим є те, що 
вчений розглядає історичну пам'ять як інструмент соціа-
льної свідомості. Тобто історична пам'ять властива не 
тільки індивідам, а й групам (в контексті нашої розвідки 
етнічним групам). Пам'ять, за М. Хальбваксом, є констру-
йованим, історичним, змінним явищем. Безперечно, такі її 
властивості позначаються, в цілому, й на етнічній іденти-
фікації на різних відрізках часу. Проте найсуттєвішим для 
нас є визначення історичної пам'яті як прояву родової сві-
домості. Тому віднесення цього елемента до низки атри-
бутів етнічної ідентичності є цілком виправданим. 

Соціально-історична пам'ять є важливим елементом 
культури. Вона виступає транслятором ціннісно-
смислових характеристик культури від одного покоління 
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до іншого, визначає багатомірність та багаторівневість 
феноменів культури. Фундаментальне значення соціа-
льно-історичної пам'яті полягає в тому, що саме вона 
закладає основу культурного поліморфізму. 

Будучи ключовим елементом різних соціальних зв'я-
зків, соціально-історична пам'ять здійснює величезний 
вплив на розвиток людини і колективу. Формуючи типо-
логію особистості і соціальних груп через їх взаємодію, 
вона визначає різні соціальні феномени колективності – 
сім'ю, етнос, націю тощо. 

Як бачимо, усвідомлення спільності походження та 
єдиного минулого відіграє важливу роль у процесі етні-
чної ідентифікації. Населення стає народом (а у своєму 
поступі й нацією), якщо має спільну історію та спільних 
предків. Власне, тому на сучасному етапі ця тема є 
надзвичайно актуальною для українців. Численні кон'ю-
нктурні спроби переписування історії, невизначеність з 
етнічним походженням українців та хронологією існу-
вання призводять до труднощів у процесі етнонаціона-
льної ідентифікації. Постулювання думки про пріорите-
тність економічного розвитку та політичних реформ над 
цінностями, які формують націю та закладають фунда-
мент духовності, вочевидь, вимагає перегляду.  

Наступний, виділений Е. Смітом, атрибут етнічної 
спільноти – один або більше диференційних елементів 
спільної культури. До таких "об'єктивних культурних 
прикмет" вчений відносить мову, релігію, звичаї та піг-
ментацію. При цьому Е. Сміт наголошує: "… як показує 
дедалі більша політична вага мови та кольору шкіри 
протягом останніх двох або трьох сторіч, для етнічної 
ідентифікації більше важить те значення, якого надають 
кольору шкіри або релігії велика кількість індивідів (та 
організацій), ніж стабільне та незалежне існування са-
мих цих прикмет" [9, с. 32]. Себто акцент робиться на 
суб'єктивному сприйнятті цих культурних атрибутів: 
"Посилення або послаблення суб'єктивного значення 
кожного з цих атрибутів для членів спільноти прямо 
пов'язане із ступенем єдності та самоусвідомлення 
членів спільноти" [9, с. 32]. Таким чином, можна зроби-
ти висновок, що рівень чуття етнічної ідентичності за-
лежить від суб'єктивного сприйняття ролі тих чи інших 
спільних культурних ознак.  

Невід'ємною складовою культури майже кожного 
народу є його мова. Національна мова сучасною нау-
кою розглядається як етнокультурний феномен, адже в 
ній відображається світогляд народу. Водночас вона є 
засобом пізнання, створення та збереження духовних 
цінностей.  

Вітчизняна етнологія визначає такі етноспецифічні 
функції мови: 

 мова має етнічну функцію як природну систему 
звукових символів, призначених для спілкування свого 
етносу; 

 мова має естетичну функцію: образотворення, 
спілкування митця з глядачем, читачем, слухачем; до-
сконала організація мовного матеріалу в процесі спіл-
кування митця з народом; 

 мова має також культуроносну функцію: культура 
кожного народу зафіксована в його мові; пропагуючи 
свою культуру в світі, ми пропагуємо й нашу мову; че-
рез мову відбувається і засвоєння рідної культури, і 
передача предківських звичаїв нащадкам; 

 мова має також магічну функцію: віра в те, що 
слово може викликати уявлення, образи предметів, 
істот, які не існують взагалі; уявлення про те, що слово 
є причиною того явища, яке ним назване, а звідси – 
уявлення, що слово має здатність стати ділом [3, с. 51]. 

Рідну мову людина засвоює як певну даність. Екс-
периментальні дослідження радянських науковців З. 

Джапаридзе та Ю. Стрельникова довели, що мовні 
особливості новонародженої дитини є спадковими, тоб-
то генетичною ознакою [2].  

Саме через мову здійснюється передача засвоєних 
духовних надбань від покоління до покоління. Як об'єк-
тивне явище, певний етнічний атрибут, мова постає ли-
ше у протиставленні до інші мов, реалізуючи етнодифе-
ренційний архетип "ми" – "вони". Отже, мова є ще й 
ознакою соціальної орієнтації людини, що актуалізується 
в умовах етнокультурного поліморфізму. Вітчизняний 
науковець Л. Аза наголошує: "Необхідність приведення 
вищезазначених [етнокультурних – Авт.] запитів у відпо-
відність до закономірностей розвитку мовних процесів у 
полікультурному суспільстві, яким є Україна, потребує 
докладного розгляду стану мови, як важливого чинника 
процесу етнічної ідентифікації спільнот" [10, с. 222]. 

Аналізуючи етномовні процеси в українському прос-
торі, В. Скляр зазначає: "На етномовну самоідентифіка-
цію населення сучасної України безпосередньо вплину-
ло здобуття незалежності, але з іншого боку, інерційний 
характер етномовних процесів радянської доби, а також 
відсутність дієвої етномовної політики владних структур, 
що складається переважно із представників колишньої 
номенклатури сприяє збереженню ідентичності доби 
бездержавності, насамперед в урбаністичному середо-
вищі південних та східних областей" [7, с. 87]. 

Не можна оминути увагою такий диференційний 
елемент культури етнічної спільноти як релігію. Крім 
духовної, вона також відіграє й соціальну роль. Е. Сміт 
доводить, що організованої релігії для етнічного само-
збереження не достатньо. Дослідник визначає чотири 
механізми етнічного самооновлення, серед яких прові-
дну роль все ж відіграє релігійна реформа. На думку Е. 
Сміта, релігійно-реформаторські рухи стимулюють етні-
чне самооновлення. Як приклад для ілюстрації цієї тези 
він наводить історію ґенези іудаїзму, починаючи з рухів 
VIII–VII ст. до н.е. і закінчуючи неортодоксальними ру-
хами ХVІІІ–ХІХ ст.. н.е. "У кожному випадку, – зазначає 
фахівець, – релігійна реформа перепліталася з етніч-
ним самооновленням; спосіб оновлення, до якого вда-
валася спільнота, має релігійне джерело натхнення" [9, 
с. 44]. Серед інших механізмів етнічного самооновлен-
ня Е. Сміт називає культурні запозичення, участь на-
родних мас, міф про етнічну обраність. 

Відомий норвезький антрополог Ф. Барт етнічну групу 
виділяє саме завдяки наявності відповідної їй культури: 
"Оскільки культура є не що інше, як спосіб опису людсь-
кої поведінки, то з цього випливає, що різним культам 
відповідають відокремлені групи людей, тобто етнічні 
одиниці, які відповідають цим культурам" [14, с. 9].  

Аналізуючи культурний зміст етнічних дихотомій, 
дослідник виділяє такі його порядки: 

1) сигнали та знаки, що сприймаються, – диферен-
ційні ознаки, які люди знаходять у інших й виявляють 
самі для демонстрації ідентичності (нерідко це такі 
ознаки, як вбрання, мова, форма житла чи спосіб життя 
в цілому); 

2) фундаментальні вартісні орієнтації: норми мора-
лі і стандарти поведінки. "Оскільки належність до етніч-
ної категорії передбачає оволодіння цією базовою іден-
тичністю, вона також передбачає прагнення оцінювати і 
бути оціненим відповідно до стандартів, релевантних 
для цієї ідентичності", – зазначає Ф. Барт [14, с. 16].  

Слушним зауваженням стосовно виділених типів 
культурного "змісту" є теза, що жоден з них не випливає 
безпосередньо з дескриптивного переліку культурних 
ознак чи культурних відмінностей. Керуючись тільки 
основними принципами, ніхто не зможе передбачити, 
які саме ознаки будуть виділені акторами як організа-
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ційно релевантні. Таким чином, на думку вченого, етні-
чні категорії забезпечують "організаційну оболонку, 
вміст якої у різних соціокультурних системах може на-
повнювати різні об'єми і форми" [14, с. 16]. 

Тези норвезького антрополога Ф. Барта під власним 
кутом зору розвиває вітчизняний соціолог Л. Аза. Вона 
констатує факт існування певних відмінностей між внут-
рішніми та зовнішніми проявами культури етносів. Це, у 
свою чергу, ускладнює з'ясування динамічної взаємодії 
трьох складових етнічної ідентичності: "образу для себе", 
"образу у собі" та "образу для інших" [10, с. 203]. Як по-
яснює науковець, "образ для себе" зазвичай усвідомлю-
ється суспільством, поєднуючи при цьому бажані для 
себе характеристики. Тоді як комунікаційний зв'язок у 
середині етнічної групи реалізується за рахунок власної 
символіки і міфології, які назовні можуть проявлятися 
фрагментарно. "Образ у собі" Л. Аза відносить до не-
усвідомленої складової етнічної ідентичності, хоча саме 
він сприяє узгодженості дій етнічної групи. "Образ для 
інших" є певним набором приписуваних собі визначень, 
перекладених мовою інших культур задля налагодження 
зв'язків із зовнішнім світом. Дослідниця наголошує, що 
"усвідомлення відмінностей між "образом для себе" і 
"образом для інших" може коливатися залежно від умов 
існування етносу, спричиняючи зміни як внутрішньої, так 
і зовнішньої символіки та міфології" [10, с. 203].  

Спільність культури у всіх своїх формовиявах, як 
бачимо, є обов'язковою ознакою етнічної ідентичності.  

Ведучи мову про зв'язок етнічної спільноти з конкрет-
ним "рідним краєм", Е. Сміт звертає увагу на міфічний і 
суб'єктивний характер цього зв'язку: "Для етнічної іден-
тифікації більше важать прив'язаність та асоціації, ніж 
життя на певній землі або володіння нею" [9, с. 31]. Кож-
ний народ так чи інакше пов'язує свою історію з певною 
територією – "рідним краєм", "землею предків", "священ-
ною землею" чи "батьківщиною". Особливо цей зв'язок 
відчутний для представників діаспорних спільнот. 

Усі вище зазначені атрибути етнічної ідентичності у 
своїй сукупності формують останній (за Е. Смітом) чин-
ник етнозбереження – чуття солідарності у значної час-
тини населення. На основі спільних уявлень, міфів, мо-
ви, творчості складається етнічна самосвідомість особи 
й колективна етнічна свідомість. Інтегральна особа – 
народ постає як єдина психоінформаційна система (М. 
Бердяєв, Й. Гердер). 

Таким чином, якщо розглядати культуру в широкому 
сенсі як універсум загальних значень, цінностей, сим-
волів і смислів, то етнічну ідентичність можна визначи-
ти як ототожнення (самоототожнення чи ототожнення з 
боку інших) особи (кола осіб) з певною етнічною групою 
на основі культурної спільності.  

Запропоноване визначення, що ґрунтується на куль-
турній обумовленості етнічної ідентичності, узгоджується 
або принаймні не дисонує з думками наукової громадсь-
кості з цього приводу. Так, вітчизняний фахівець з даної 

проблематики М. Шульга визначає етнічну ідентичність 
як нерозривний зв'язок особи зі спільністю, ототожнення 
людиною себе із певною суспільною групою, вкорінену в 
духовному світі особи систему цінностей, ідеалів, норм 
відповідної спільності, що виявляється як стійке ядро [13, 
с. 56]. Поділяє цю думку й українська дослідниця Т. Сані-
на, стверджуючи, що етнічна ідентичність – це стан про-
цесу ідентифікації особи (на певний момент часу), яка 
крім власної індивідуальної неповторності усвідомлює 
свою належність до певної культурної спільноти і пов'я-
зана з нею почуттям солідарності через спільні цінності 
та погляди [6, с. 25]. Л. Нагорна в поняття етнічної іден-
тичності вкладає насамперед спільні уявлення, що вини-
кають внаслідок усвідомлення членами певної етнічної 
групи спільності походження, культури, мови, традицій, 
території, історії тощо [4, с. 35]. Г. Лозко постулює думку 
про те, що безнаціональної культури не існує [3, с. 61].  

Варто зауважити, що збереженню духовної єдності 
етнічної спільноти сприяє наявність комунікаційних 
зв'язків та лідерів, які стимулюють взаємодію в межах 
свого середовища та поза ним. На сучасному етапі в 
поліетнічних соціокультурних системах інформаційне 
поле та простір для активної етнозберігаючої діяльності 
формується навколо громадських організацій націона-
льних меншин. 

Розкриття змісту і ролі головних ідентитетів етнічно-
сті дозволяє на якісно новому рівні осмислити цей фе-
номен, поглибити знання про етнічну ідентичність та 
ідентифікацію, розробити практичні заходи, спрямовані 
на консолідацію української політичної нації з ураху-
ванням етнічних особливостей.  
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕТИЧНИХ СТАНДАРТІВ 

ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Статтю присвячено аналізу та адаптації до українських реалій зарубіжного досвіду в сфері етичного регулювання по-
літичних відносин. 

Article is devoted to the analysis and adaptation of foreign experience to the Ukrainian realities in the sphere of ethical regulation of 
political relations. 

 
Покращення морального клімату політичного життя 

сучасного українського суспільства дозволить подолати 
значну частину перешкод, з якими зіткнулася Українсь-

ка держава на шляху демократизації. Дотримання полі-
тиками, перш за все парламентарями та чиновниками, 
етичних стандартів у публічній поведінці сприятиме 
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