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ЕТАПИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ПЕРІОДИЗАЦІЇ 
 
У статті розкрито загальні особливості цивілізаційного підходу; показано основні стадії цивілізаційного процесу  в 

Україні у його зв'язку з європейським. 

In the article general features of civilizational approach are revealed; the main stages of Civilization process in Ukraine in its relation 
to the European Civilization process are shown. 

 
Застосування цивілізаційного підходу в українознав-

стві вимагає аналізу особливостей цивілізаційного про-
цесу на теренах України у контексті загальноєвропей-
ського. Такий аналіз, оскільки йдеться про процес, "пе-
редбачає його одночасне бачення в аспектах стадіаль-
ності, полілінійності та соціокультурної дискретності" 

[24, с. 5].Тому особливої уваги заслуговує виділення та 
характеристика етапів цивілізаційного процесу в Україні 
як послідовної зміни стадій цивілізаційного процесу та 
з'ясування їх основних закономірностей [15]. 

На початку становлення цивілізацій більшість спіль-
нот були осередками автономного цивілізаційного син-
тезу і значна частина форм їхньої життєдіяльності мала 
переважно місцеве походження. Однак, локальні циві-
лізаційні процеси не є чимось самодостатнім і ізольо-
ваним, вони відбуваються завдяки політичній та еконо-
мічній взаємодії між суспільствами, тому мають більшу 
чи меншу ступінь взаємопов'язаності. У минулому циві-
лізаційний процес розгортався від малих локальних 
цивілізацій (як, наприклад, давньоєгипетська, давньо-
єврейька або давньокитайська) до субконтинентальних 
цивілізацій (у середні віки це – європейська, мусуль-
манська, індо-буддийська, кочова центральноазійська, 
далекосхідна, декілька африканських, мезоамерикансь-
ка, андська цивілізації). З ХІХ ст. починають формува-
тися глобалізовані цивілізаційні типи. Згідно класифіка-
ції ЮНЕСКО, у наш час існують шість основних типів 
цивілізації, які втілюють у собі все розмаїття світових 
культур: Європейська та північноамериканська; Дале-
косхідна; Арабо-мусульманська; Індійська; Тропічно-
африканська; Латиноамериканська [5]. 

Окремий цивілізаційний процес розглядається як за-
кономірна зміна станів та явищ життєдіяльності цивілі-
зацій [4; 15]. Одним з важливих засобів його аналізу є 
виділення стадій цивілізаційного розвитку. 

Функціональними складовими цивілізаційного про-
цесу є геокультурні, соціокультурні, релігійні, політико-
правові, урбанізаційні, геополітичні, господарсько-
економічні, техніко-технологічні, науково-інноваційні, 
інформаційні, аксіологічні та освітні процеси [4]. Однак, 
у деяких випадках, як це характерно для цивілізаційно-
го процесу в Україні, геополітичний процес може віді-
гравати більш значущу роль у порівнянні з іншими. 

Під геополітичним процесом розуміється закономір-
на поведінка держав та інших геополітичних акторів у 
межах світового або регіонального простору, що триває 
протягом декількох століть [9, с. 428]. Його структурують 
на геополітичні епохи, кожна з котрих характеризується 
типовими просторовими співвідношенням політичних 
акторів та центрів сили, міри та характеру їхнього конт-
ролю у межах розглядуваної території, геопросторових 
домагань та векторів геополітичної активності. Кожна 
геополітична епоха має свої баланс сил, структуру зон 
впливу, специфічні політичні кордони [21, с. 22]. 

Систематизуємо основні стадії цивілізаційного про-
цесу в Україні та покажемо їхній зв'язок із виділеними 
раніше геополітичними епохами як хроноструктурними 
одиницями геополітичного процесу [18].  

Враховуючи зазначене, стадіями цивілізаційного 
процесу будемо називати хронологічно обмежені стани 

її життєдіяльності різної тривалості, кожна з яких відріз-
няється своїми особливостями. Згідно принципу ієрар-
хічності цивілізаційного процесу великі стадії можна 
поділили на менші. Тому для уникнення плутанини ви-
користаємо аналогічний розробленому у геохронології 
підхід – поділ хроноструктур на ери, періоди та епохи. 
При цьому ерою пропонується називати великий етап 
глобального цивілізаційного процесу, який відповідає 
двом найбільш загальним рівням розвитку – протоциві-
лізаційному та цивілізаційному. Хронологічною та тери-
торіальною одиницею цивілізаційної ери є цивілізація, 
яка, у свою чергу, проходить у розвитку декілька пері-
одів. Кожен з них характеризується своєрідним суспіль-
но-політичним ладом та культурним потенціалом, які 
протягом періоду формуються, досягають найвищого 
рівня розвитку і вичерпують себе. Але розвиток цивілі-
зації не обов'язково завершується розкладом, частіше 
йдеться про перехід до нового, більш складного циклу 
(принаймні це очевидно для більшості післяосьових 
цивілізацій). Подекуди між періодами можна виділити 
перехідні епохи, інколи їх розмежовують значні події 
загальносуспільного значення.  

Європейська цивілізація пройшла два великі пері-
оди розвитку – середньовіччя та модерн, і нещодавно 
перейшла до постмодерну. Тому їх і будемо розглядати 
як основні періоди, котрі є цивілізаційними циклами і 
поділяються на підперіоди становлення, розвитку, кри-
зи і переходу (відносно поступового) до нового розвитку 
у межах наступного циклу. При цьому кожен підперіод 
також може розглядатися як ієрархічно нижчий цикл, а 
кожен новий цикл є більш складним та інтенсивним, ніж 
попередній. Їх, у свою чергу, можна поділити на більш 
дрібні стадії, характерні для розвитку культури (культу-
рно-історичні епохи), економіки (економічні цикли: під-
несення – спад), політики (геополітичні епохи) та ін., 
межі котрих близькі або перетинаються з періодами та 
підперіодами цивілізаційного розвитку. Нас будуть ціка-
вити сáме геополітичні епохи, хоча вони характеризу-
ють лише окремий аспект цивілізаційного процесу, але 
далеко не другорядний для України. 

У виділенні періодів та підперіодів української істо-
рії, узгоджених з європейським цивілізаційним проце-
сом, існують деякі розбіжності. Вони зумовлені різними 
методологічними підходами, що їх застосовують дослі-
дники. У контексті цивілізаційного аналізу такі стадії 
мають обов'язково узгоджуватись із загальними стадія-
ми розвитку субконтинентальної цивілізації, до якої від-
носиться Україна, себто – європейської [15]. 

Проте, український цивілізаційний процес розпочав-
ся ще задовго до формування європейської цивілізації. 
Початковою точкою цивілізаційного процесу вважається 
період "неолітичної революції" – час утвердження ви-
робничого господарства. Це був кардинальний процес 
перебудови принципів соціальної еволюції, котрий при-
звів до виникнення землеробства та створення люди-
ною штучних біосистем, появи штучно організованого 
суспільства, що розвивається у сформованому за домі-
нуючою участю розуму середовищі. 

Неолітизація території України відбувалася піді 
впливом аналогічного процесу у Центральній Європі –  
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наприкінці VІІ – у VІ тис. до н. е., коли і розпочалась 
протоцивілізаційна ера. Частково неолітизація поши-
рювалася з Балкано-Дунайського регіону, де мешкали 
землероби та скотарі – елементи такого синтезу про-
стежуються вже у Кукрецькій культурі, що існувала у 
Південно-Західній Україні [11].  

Однією з вершин цивілізаційного процесу на тере-
нах України у добу енеоліту (мідного віку) була трипіль-
ська протоцивілізація, час існування якої датується V–
ІІІ тис. до н. е. За походженням вона була пов'язана із 
Балкано-Нижньодунайським регіоном та культурами 
Близького Сходу [11] і досягла досить високого щабля 
розвитку, проте на локальну цивілізацію так і не пере-
творилася [10, с. 4–7]. 

Пізні стадії протоцивілізаційної ери на теренах Укра-
їни становили два періоди та п'ять геополітичних епох – 
кіммерійська, скіфісько-антична, елліністично-
сарматська, ґотська, гунська (рис. 1). У ці епохи на пів-
день від Прип'яті в лісовій і частково лісостеповій зонах 
існували як самостійна протоцивілізація праслов'яни, а 
Степ, який є західною частиною Великого євразійсько-
го степу – гігантського природного комунікаційного 
коридору між сходом та заходом Євразії, був об'єктом 
міграції кочовиків зі східних регіонів, які утворили тут 
п'ять протоцивілізацій – кіммерійську, скіфську, сармат-
ську, ґотську, гунську [8]. Це зумовило дуалізм геополі-
тичного і цивілізаційного процесів на теренах України. 
Землеробські (переважно лісостепові) народи шукали 
виходу до Чорного моря через Степ, який освоювався 
скотарями та кочовиками, котрі, у свою чергу, намага-
лися підпорядкувати собі Лісостеп. Тобто, дуалізм ха-
рактеризувався взаємодією, конкуренцією і домаганням 
одного з регіонів на контроль над іншим, що з часом 
призвело до формування феномену Великого кордону 
– кордону спочатку між осілими та кочовими народами, 
потім між різними цивілізаціями – європейською хрис-
тиянською та арабо-мусульманською. 

Іншою складовою цивілізаційного процесу була між-
цивілізаційна взаємодія. Скіфи привнесли на терени 
Північного Причорномор'я у др. пол. VІІ ст. до н. е. деякі 
елементи високих передньоазійських культур [1]. Одно-
часно з експансією скіфів, у др. пол. VІІ – V ст. до н. е. 
на північному узбережжі Чорного моря з'явилися анти-
чні колонії, утворені переселенцями з Греції, а також 
еллінізоване Боспорське царство, які в І–ІІ ст. підпали 
під вплив Римської імперії. Тобто терени Північного 
Причорномор'я у ці часи були порубяжжям антично-
римської цивілізації. Тому можна говорити про анти-
чно-римський період протоцивілізаційної ери в історії 
теренів України. Античні міста виконували роль еконо-
мічних та політичних посередників між метрополіями та 
Північним Причорномор'ям та були агентами поширен-
ня європейських впливів.  

У І тис. до н. е. – V ст. н. е. процеси протоцивіліза-
ційного синтезу на території України відбувалися пові-
льно та циклічно, залежно від хвиль мігрантів, що нако-
чувались у степ з Азії. Це зумовило історично нетрива-
ле панування на її території та прилеглих землях пле-
мінних союзів та ранньодержавних утворень, які не змо-
гли перерости у розвинені держави, оскільки занепада-
ли під ударами нових геополітичних акторів. Провідни-
ми політичними формами були кочова імперія (скіфсь-
ка, гунська) або військова демократія (ґотська), розви-
неного державного апарату ще не сформувалось, в 
економіці важливу роль відігравали військові набіги і 
збір данини. Соціальні відносини у прото – та ранньо-
державних утвореннях цих епох мали патріархальний 
характер, зберігалася виразна родоплемінна структура.  
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Перехід до цивілізаційного рівня розвитку на тере-
нах України у др. пол. І тис. н. е. відбувався досить по-
вільно. Історики подекуди намагаються обмежити істо-
ричні стадії чітко визначеними датами. Наприклад, се-
редні віки починають від скасування у 476 р. Західної 
Римської імперії, хоча з 409 р. на її теренах почали 
утворюватися варварські королівства. Крім того, хрис-
тиянство – основа майбутньої європейської цивілізації 
виникло ще у І–ІІ ст., а у 313 р. було визнано держав-
ною релігією Римської імперії. Тобто, насправді перехід 
до середньовіччя тривав чотири з половиною століття.  

У той час як у Західній Європі почали формуватись во-
гнища нової субконтинентальної цивілізації, на теренах 
України цей процес розпочався лише у VІІІ ст. До того 
понад півтисячоліття (від сер. ІІІ до VІІІ ст.) тривав період 
великого переселення народів, який був часом перехо-
ду від рівня протоцивілізації до цивілізації. Він розпочався 
з міграції ґотів, а закінчився міграцією слов'ян.  

З сер. ІІІ ст. на теренах України зростав вплив роз-
винених цивілізацій – мало місце поширення осьових 
релігій, а також деяких елементів середземноморської 
культури. Свою роль у цьому відіграли ґоти, серед яких 
після 341 р. завдяки діяльності ґотського священика, 
єпископа Вульфіли поширилось християнство аріансь-
кого тлумачення і було розроблено готську абетку та 
перекладено Біблію. У ІV ст. союз ґотських племен пе-
ретворився на ранньодержавне політичне об'єднання, 
яке сягнуло піднесення за короля Германаріха (350–375 
рр.). Проте, у 375 р. воно було розгромлене гунами (які 
започаткували нову геополітичну епоху), а ґоти – витіс-
нені з Причорномор'я [23, с. 132–133]. 

Гуни, які панували на теренах України у 375–453 рр., 
посунули інші племена і розчистили слов'янам шляхи 
міграцій на захід і південь. Це сприяло тому, що праук-
раїнці (анти і склавини) з VІ ст. заходилися воювати з 
Візантією, а після війни 550–551 рр. почали оселятися 
на її землях. Відтік населення з теренів України призвів 
до того, що північні Балкани на 80-ті роки VІ ст. зазнали 
повної слов'янізації [22]. Невідомо, чи існували в антів і 
склавинів ранньодержавні утворення, але саме в антсь-
ку епоху слов'яни взяли безпосередню участь у вели-
кому переселенні народів і тим прилучилися до загаль-
ноєвропейського цивілізаційного процесу. 

Середньовіччя розділяють на декілька підперіодів: 
раннє, Високе (або зріле) та пізнє середньовіччя. Хро-
нологічні межі між ними – біля 950 або 1000 (найбільш 
поширений варіант) та біля 1250, 1300 (найбільш по-
ширений варіант), 1320 рр.  

Протягом раннього середньовіччя вогнищами циві-
лізаційного синтезу було охоплено майже усі європей-
ські народи, у них з'явилися ранньодержавні утворення 
та поширилось християнство. У підперіод Високого се-
редньовіччя поширились найбільш характерні для се-
редньовічної цивілізації форми – феодалізм, лицарська 
етика, схоластика, університети та ін. Пізнє середньо-
віччя – це часи кризи та визрівання нових тенденцій 
розвитку [30]. Розглянемо, чи можна узгодити їх з украї-
нським цивілізаційним процесом. 

Процес формування східнослов'янського вогнища 
європейської цивілізації (східноєвропейське раннє 
сердньовіччя) розпочався наприкінці хозарської геопо-
літичної епохи (630–882 рр.), коли на півдні Східної Єв-
ропи панував Хозарський каганат, якому сплачували 
данину праукраїнські племена сіверян і полян [23, с. 471–
472]. У VІІІ ст. сформувалися три слов'янських ранньо-
державні утворення, відомі з арабських джерел – Куявія 
(земля полян з головним містом Києвом), Артанія (деякі 
дослідники ототожнювали її з територією антів, з Тмута-
раканню, інші – з Черніговом, Рязанню) та Славія (Нов-

городська земля). Це узгоджується із загальноєвропей-
ськими процесами – саме у VІІ–Х ст. сформувалися пе-
рші держави західних та південних слов'ян, а також ска-
ндинавів, та відбулася їхня християнізація [6]. 

Після вокняжіння на чолі полян варязького князя 
Олега (882 р.) утворилася Київська держава. Вона ста-
ла провідним цивілізаційним центром у Східній Європі 
та Чорноморському регіоні. За політичною системою це 
була ранньодержавна імперія, в соціально-політичній 
структурі якої важливу роль відігравали рухливі княжа 
дружина та купці.  

Поширення серед європейських народів християнст-
ва сприяло вирівнюванню їхнього політичного і культур-
ного розвитку. І саме офіційне його прийняття Руссю 
у 988 р. сприяло тому, що її суспільство, залишаючись 
традиційним, набуло нового цивілізаційного поштовху. 
По тому історично швидко було закладено основи русь-
кої писемної культури, образотворчого мистецтва, архі-
тектури, створено перші наукові та релігійні тексти, літо-
писи та художні твори, кодифіковано місцеве право, роз-
роблено основи політичної системи тощо. Сформувало-
ся стратифіковане суспільство. Культура набула майже 
такого піднесення, як і у західноєвропейських країнах. 
Тому можна стверджувати, що на Русі зріле середньо-
віччя постало одночасно з європейським – біля 1016 р., 
з утвердженням на київському столі Ярослава Мудрого 
та початком культурного піднесення Русі.  

Київська держава стала третім значним вогнищем 
цивілізаційного синтезу нарівні із Візантійською та Фра-
нкською імперіями. За своїм соціально-політичним зна-
ченням вона була аналогічною останній, причому у них 
були подібними стадії та тенденції розвитку – перерос-
тання ранньодержавного об'єднання у територіальну 
державу, системна кодифікація права, закладення основ 
феодальної політичної системи, періодичні об'єднання 
та розпади тощо [17]. Проте її порубіжне положення зу-
мовило те, що процес християнізації східних слов'ян (так 
само, як і скандинавських народів) не передував, як у 
романо-германців, появі місцевої держави, а розпочався 
після її формування, і власне феодалізм постав, у порів-
нянні із західноєвропейським, не на початку підперіоду, а 
із запізненням десь на 150–200 років.  

Київська держава протягом свого існування зали-
шалась частиною європейського цивілізаційного пору-
біжжя, перебуваючи на межі зі Степом, де боролася і 
контактувала з хозарами, печенігами, половцями, тор-
ками. Як для країни порубіжжя, для неї характерні 
більш архаїчні соціальні відносини – на відміну від то-
гочасної Західної Європи тут ще не було феодалізму, 
кріпацтва, не була поширена латина та схоластика, у 
політичній системі панували риси ранньодержавної 
демократії. З іншого боку, на Русі поширювались деякі 
орієнтальні впливи. Власне, і православ'я слід розгля-
дати як орієнталізований вид християнства, проте міра 
такої орієнталізації не заперечує приналежність право-
славних країн до європейської цивілізації: в основі обох 
напрямків християнства покладено одне Святе Письмо, 
одну моральну систему і досить подібні форми служін-
ня, розбіжності ж існують переважно в обрядах та у 
тлумаченні релігійного вчення. Пізніше і західне хрис-
тиянство диференціювалося на католицизм та численні 
різновиди протестантизму, однак про існування окремої 
протестантської цивілізації ніхто не говорить. 

Те, що Київська держава стала частиною субконти-
нентальної європейської середньовічної цивілізації, 
спричинило суттєві наслідки. Це призвело до політич-
ного визнання європейськими країнами Русі, до інтен-
сивних політичних контактів між ними, зміцнених динас-
тичними шлюбами київських князів із представниками 
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західних дворів, сприяло за правління Ярослава Муд-
рого та його нащадків посиленню європейської геополі-
тичної активності Києва, поширенню елементів євро-
пейської культури (філософії, стилістики архітектури, 
образотворчого мистецтва), розробці на ґрунті грецької 
абетки кириличної. 

Феодалізм як система політичної ієрархії європейсько-
го зразка почав формуватись з середини ХІ ст., коли кня-
жа дружина почала осідати на землі, а Київська держава – 
розпадатися на удільні князівства [13]. Після смерті насту-
пника Володимира Мономаха Мстислава у 1132 р. київські 
князі остаточно втратили повноту контролю над усіма зе-
млями Русі, крім власне Київської, а удільні руські князівс-
тва фактично стали незалежними [3]. У геополітичну епо-
ху Руських князівств (1132–1240) сформувався двохярус-
ний феодалізм з ієрархією: князь – бояри, що керувалися 
подібним до європейського лицарства етосом. Проте фо-
рмалізованих договірних відносин між ними і сюзереном 
не було, а земельні маєтності бояр були не класичним 
західноєвропейським леном, а безумовною спадковою 
власністю. Селянство поступово втрачало незалежність, 
хоча повного кріпацтва ще не було. Міста, на відміну від 
європейських, не мали особливого правового статусу і не 
користувалися самоврядуванням [13].  

Таким чином, змістом періоду зрілого середньовіччя на 
Русі було піднесення християнської культури, становлення 
освіти, розвиток міст, феодальних відносин та права.  

Однак, руйнування монголами Києва 1240 р. стало ци-
вілізаційною катастрофою для України, призвело до зане-
паду Києва, спустошення південної Київщини, Східного 
Поділля та Лівобережжя та формування на північному 
сході колишньої Русі Московського князівства, політична 
та соціальна система якого набула суттєвих орієнтальних 
рис, і яке пізніше стало претендувати на києво-руську спа-
дщину. Руйнування започаткувало Галицько-волинсько-
ординську епоху (1240–1363 рр.). Хоча загалом феодаль-
ний соціальний лад та удільний устрій збереглися, в русь-
ких князівствах з'явилися ознаки кризи, рисами якої були 
політична залежність від Орди, у Придніпровській Україні – 
занепад міського життя та економіки, зменшення чисель-
ності населення. Тож період зрілого середньовіччя в Укра-
їні був передчасно перерваний і вона перейшла до піз-
нього середньовіччя. 

У Литовсько-польсько-татарську геополітичну епоху 
(1363–1569 рр.) українські князівства поступово втра-
чають залишки своєї автономії. На її теренах панують 
дві європейські держави – Польське королівство та Ве-
лике Литовське князівство. Проте, в Україні посилюють-
ся європейські впливи, зумовлені польським культурт-
регерством, польською та литовською політичною сис-
темою та церковною політикою, поширюються елемен-
ти європейської культури. На відміну від прогресуючої 
полонізації та католизації у Польщі, у Литовському кня-
зівстві у другій половині ХІV ст. відбувалося ослов'я-
нення литовської еліти, поширилось православ'я, "ру-
ська" мова була визнана державною, зберігалися авто-
номія українських князівств, місцеві звичаї та система 
права [27].  

В обох країнах панував близький до європейського 
варіанту феодалізм (у Європі він на той час вже зане-
падав), поглиблювалась залежність селян і у ХVІ ст. 
поширилося кріпацтво. Міста з ХІІІ ст. почали отриму-
вати Маґдебурзьке право (проте, ним користувалося в 
основному католицьке населення) [11; 13]. 

Новими чинниками кризи стали військова боротьба 
за галицько-волинську спадщину 1340–87 рр. між 
Польщею, Литвою та Угорщиною, збирання 1340–63 рр. 
українських земель Литвою, литовсько-руські грома-
дянські війни (1381–84, 1389–92). Українські землі опи-

нилися під чужоземною владою, що поставило цивілі-
заційний процес в Україні у залежність від політики 
держав-окупантів. Після 1387 р., коли до Польщі було 
остаточно приєднано Галичину, тут розпочалося запро-
вадження католицьких порядків. А унаслідок Кревської 
унії 1385 р. литовський князь Яґайло прийняв католи-
цизм і став польським королем, що спричинило початок 
політичної та культурної переорієнтації литовської вер-
хівки князівства з руської на католицьку культуру. 

Утворення в 1443 р. Кримського ханства (з 1478 р. – 
у залежності від Османської імперії) призвело до по-
глиблення порубіжної ролі українства у європейській 
цивілізації. У др. пол. ХV ст. на теренах України з'явив-
ся новий, переважно український за походженням гео-
політичний актор – українське козацтво. Це була війсь-
ково-корпоративна спільнота, аналогічна іншим спіль-
нотам європейсько-азійського Великого кордону ХV–
ХVІІІ ст., таким, як донські, волзькі, сибірські козацькі 
спільноти, а також граничари, ускоки, гайдуки, секеї, 
клефти. Ментально козаки, маючи як ряд селянських, 
так і європейських шляхетних рис, як то – демократизм, 
становий корпоративізм і кодекс честі, увібрали у собі 
чимало рис кочової сторони – рухливість та елементи 
військової стратегії, а також ряд рис "морських кочови-
ків", чому свідченням є морські походи та військова 
стратегія козаків на морі і винайдені ними "чайки" – 
безпалубні плоскодонні човни [16]. Тобто, цивілізацій-
ний процес в Україні зазнав нової орієнталізації. Проте 
козаки, без сумніву, були типовою фронтірною євро-
пейською спільнотою і мали ряд рис європейських мор-
ських спільнот, як голландські морські ґези, американ-
ські пірати та корсари, а також – північноамериканські 
першопрохідці. 

Завершення періоду середньовіччя на теренах 
України пов'язують із рядом політичних подій, спрямо-
ваних на остаточну ліквідацію політичних структур, ус-
падкованих від Русі. У 1452 р. було ліквідовано Волин-
ське, а у 1471 р. – Київське князівства, у 1492 р. було 
видано Віленський привілей, який позбавив князів пра-
ва зносин з іншими державами та інвеститури, що не-
вдовзі по тому спричинило остаточну ліквідацію їх ав-
тономних прав [3].  

Таким чином, пізнє середньовіччя в Україні характе-
ризувалося монголо-татарською навалою, численними 
війнами, занепадом культурного життя, поступовою 
втратою українськими князівствами незалежності. 

У ХVІ ст. Європейська цивілізація переходить до но-
вого періоду розвитку – модерну. Модернізація як ци-
вілізаційний процес є складним і досить багатоаспект-
ним явищем. Будемо дотримуватись точки зору, що 
модерном називають післясередньовічний історичний 
період у розвитку суспільств, який відзначений еволю-
цією у напрямку капіталізму, індустріалізації, секуляри-
зації, раціоналізації, створення націй-держав, їх вибор-
них інститутів і форм нагляду [28, с. 444]. Він розділя-
ється на три підперіоди: 

Ранній модерн – 1500(1492) –1789 рр. 
Класичний модерн – 1789–1900, у схемі Е. Гобсбау-

ма він відповідає довгому ХІХ століттю – 1789–1914 рр., 
що є більш слушним. 

Пізній модерн – 1900(1914)–1989 рр. [29]. 
Модернізація – це процес якісної трансформації євро-

пейської цивілізації, що характеризується переходом від 
традиційних до сучасних суспільств. Ранній модерн від-
повідає часові зародження буржуазного суспільства та 
його трудової етики, зростанню економічної ролі та боро-
тьби за політичні права нового модернізаційного проша-
рку – "третього стану", формування під його впливом 
ранньомодерних націй, характеризується поширенням 
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мануфактурного виробництва, реформації та контрре-
формації, поширенням ідей Відродження та гуманізму як 
альтернатив середньовічному теоцентризму, збільшен-
ням раціоналізму у політиці, появою перших централізо-
ваних національних держав та раціональної бюрократії, 
зародженням сучасної науки, Великими географічними 
відкриттями. Цей процес охопив Західну Європу з кін. ХV 
до середини ХVІ ст. і докотився також до Польщі та Укра-
їни. Вже на межі цих століть тут поширюються ідеї Від-
родження, а реформація до території України дійшла у 
середині ХVІ ст. [11, с. 157]. У той же час до 1492 р. від-
носиться перша офіційна згадка про запорозьких козаків, 
що пізніше перетворилися на український модернізацій-
ний стан [27]. З огляду на це та Віленський привілей по-
чатком раннього модерну в Україні цілком правомірно 
умовно вважати 1492 р. 

У підперіод класичного модерну цивілізаційний про-
цес призвів до "звільнення від релігії", зокрема, від сві-
тоглядної гегемонії християнства, і, як наслідок – до 
всебічної секуляризації суспільств, а також до заро-
дження сучасних ідеологій та дегуманізації соціальних 
відносин. Інші риси класичного модерну – промисловий 
переворот та індустріалізація, котрі спричинили розви-
ток та перемогу продуктивного капіталізму, численні 
революційні рухи, формування сучасних націй та ство-
рення більшістю європейських народів національних 
держав, формування сучасних виборних інститутів. 

У підперіод пізнього модерну відбувається криза євро-
пейських суспільств, що виражається у двох світових вій-
нах, встановленні та поразці авторитарних та тоталітар-
них диктатур у ряді країн Центрально-Східної та Південної 
Європи, науково-технічній революції, появі масового сус-
пільства, і водночас – у пошуку шляхів повернення до гу-
манізму, критиці цінностей модерну та початку деконстру-
кції модерних ідеологій. З 40–50-х рр. з'являються нові 
суспільні тенденції, що зумовлюють перехід до постмоде-
рну, умовною межею якого вважають 1991 р. 

Періодизація розвитку України на стадії модерну з 
певними застереженнями співпадає з загальноєвро-
пейською. Загалом, процес творення модерної україн-
ської нації відбувався синхронно з аналогічними проце-
сами у Західній Європі. Проте, особливість української 
модернізації полягає в тім, що більшість спільноти збе-
рігала традиційний уклад життя, повільно та непослідо-
вно реагуючи на великі економічні та політичні зміни. 
Більше того, Я. Грицак стверджує, що українці зберегли 
свою ідентичність значною мірою не внаслідок модерні-
зації, а всупереч їй [5]. 

У підсумку польсько-литовської унії і утворення Речі 
Посполитої майже всі українські землі виявились об'єд-
наними у межах Польщі, що призвело до початку нової, 
Польсько-козацької геополітичної епохи (1569–1648 рр.). 
Політична система у Речі Посполитій після 1573 р. оста-
точно перестала бути феодальною у смислі європейсь-
кого політичного феодалізму: у країні безроздільно пану-
вала шляхта – привілейована аристократична верства 
на службі у держави, яка економічно та політично була 
певним аналогом західноєвропейського "третього стану". 
Великі польські магнати та шляхта почали захоплювати 
в Україні общинні та приватні землі. У відповідь на еко-
номічне піднесення ранньобуржуазної Європи, зростання 
населення та підвищення у декілька разів цін на харчі 
вони, подібно до представників європейського "третього 
стану", ставали підприємцями. Проте, це відбувалося за 
рахунок зростання зиску селян, які юридично і фактично 
втратили свободу, були прикріплені до землі, втратили 
пільги і права звільнятися за гроші від натуральних обро-
ків і відпрацювань. Тобто, розвиток капіталізму у Західній 
Європі призвів до економічної рефеодалізації Централь-
ної та Східної Європи [2, с. 220–225]. 

Зумовлене цим соціальне розшарування серед усіх 
станів українства спричинило соціальну нестабільність 
та зростання кількості втікачів, котрі поповнювали ряди 
козацтва й оселялися на Запорозькій Січі. Цьому спри-
яли також покатоличення української шляхти та прова-
дження Берестейської унії католицької та православної 
церков 1596 р. 

Унія зумовила процес своєрідної православної ре-
формації. Реформаційні ідеї, що формувалися в Євро-
пі, на території України набули чину протистояння като-
лицтва і православ'я; і сáме реформоване православ'я 
стало ідеологією національно-визвольної боротьби 
українців та сприяло формуванню української ранньо-
модерної нації. Наприкінці XVІ ст. українське правосла-
в'я було пронизане європейськими ренесансними і ре-
формаційними, а також контрреформаційними вплива-
ми і принципово відрізнялося від феодально-
візантійського православ'я минулих епох. В Україні воно 
фактично виконувало ту ж мобілізаційно-цивілізаційну 
функцію, яку в центральноєвропейських етносах вико-
нував протестантизм [25]. 

Серед інших рис європейського раннього модерну 
були поширення у масовій свідомості української еліти 
нових філософських і природничо-наукових ідей, а та-
кож соціальних моделей, спрямованих на побудову 
просвіченої абсолютистської держави і державно-
капіталістичного укладу. Аналогічну протестантським 
громадам роль виконували церковні братства, які ство-
рювалися з метою громадянської організації правосла-
вного міського населення, для просвітництва, навчання 
у православному дусі та контролю за православними 
владиками. Діяльність братств піднесла значення пра-
вослав'я та сприяла розвитку індивідуалізму, схожого 
на протестантський, але зменшила роль православних 
владик, що призвело до розколу у східному християнс-
тві і стало одним з поштовхів до Унії, а потім – до інтег-
рації українського православ'я з російським. 

Ці процеси також призвели до зростання ролі Запо-
розької Січі, яка перетворилася на значний центр полі-
тичної сили, що домагався виразу інтересів козацтва у 
Речі Посполитій. Свідченням останнього є козацькі вій-
ни, що мали місце на теренах України після 1591 р. 
Також козацтво стало достатньо самостійним політич-
ним гравцем і здійснювало активну військову діяльність 
по всьому периметру Чорного та Азовського морів і у 
Молдавії, брало участь у військових походах Речі По-
сполитої та інших європейських країн. На землях своїх 
"вольностей" козаки здійснювали фортифікаційну, по-
селенську, економічну і військову діяльність, чим поси-
лили процес освоєння українцями Степу. 

Численні конфлікти – національно-конфесійні та со-
ціальні, козацькі війни, військові походи запорожців 
спричинили те, що Україна перетворилась на внутрі-
шньо нестабільний регіон. І саме такі регіони поглинала 
Російська імперія – це було головним принципом її те-
риторіального імперського зростання [12]. Це сприяло 
поступовому поглиненню більшості України Московією 
– Російською імперією у наступну, Козацько-російську 
геополітичну епоху (1648–1772/75 рр.). 

Цивілізаційний процес в Україні після Хмельниччини 
сягнув нового рівня – було скасовано кріпацтво і части-
на козацтва (особливо запорожці) почала трансформу-
ватися у буржуазний стан, відбувся потужний розвиток 
освіти та культури. Включення частини України після 
Андрусівського перемир'я (1667 р.) до Московії підси-
лило геополітичну роль останньої, вона почала пере-
творюватись на велику європейську державу. Україна ж 
внаслідок громадянської війни, відомої як Руїна (1658–
86 рр.), політично значно ослабла.  
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У цю епоху розпочалися процес деєвропеїзації укра-
їнства, перш за все його еліти. В Україні почали поши-
рюватись основні принципи орієнтальної соціальної 
системи Росії: обмеження особистих прав і права влас-
ності, відсутність автономних корпоративних об'єднань, 
повне підкорення всіх соціальних груп, включно з "слу-
жилим дворянством" (провідним станом імперії), дер-
жаві та необмеженій владі царя. Поступово була скасо-
вана система українських самоврядування та права. 
Росіяни почали оселятися в Україні, українці – русифі-
куватися, відновлювалось кріпацтво (друга хвиля ре-
феодалізації), сільське господарство дедалі більше 
працювало на ринки Росії. Було обмежено прямі торго-
вельні зв'язки України з Європою. Українська церква 
стала частиною російського Московського патріархату 
(1686 р.) і почала навертатися до феодально-
візантійської форми православ'я в її російському варіа-
нті. 

Отже, підперіод раннього модерну характеризував-
ся появою українського козацтва, перетворенням його 
на самостійний соціальний стан, створенням ним влас-
ної держави, що потрапила у залежність від Московії – 
Російської імперії, появою елементів буржуазного сус-
пільства, піднесенням національної культури і, врешті, 
втратою політичної автономії та культурної самостійно-
сті. Тобто, піднесення було штучно обірване і перехід 
до класичного модерну відбувся в умовах чужоземного 
політичного та культурного контролю над Україною. 

Процеси деєвропеїзації особливо поглибились у Ро-
сійсько-австрійську геополітичну епоху (1772/75–1917 
рр.). Після ліквідації автономії Запорожжя (1775 р.) та 
включення теренів України до Російської імперії (1793, 
1795 рр.) колишня українська шляхта та старшина у 
більшості отримала російське дворянство і зрусифіку-
валася. Козацтво перетворилося на регулярні війська. 
У підсумку в останні десятиліття ХVІІІ ст. в Україні, як і в 
Західній Європі, закінчується підперіод раннього моде-
рну і починається класичний модерн.  

Якщо на етапі раннього модерну провідною україн-
ською модернізаційною верствою були козацтво та 
шляхта, тепер на неї впливала перш за все українська 
інтелігенція. Саме з кінця ХVІІІ ст. поширюються ідеї 
романтизму та (з сер. 70-х рр.) починається досліджен-
ня вихідцями з шляхетства та козацької старшини укра-
їнського культурного життя. Протягом усього ХІХ ст. 
спостерігається культурне піднесення українства, по-
в'язане із поширенням європейської науки та європей-
ської за формою культури, хоча у Російській імперії 
значна частина української інтелігенції була вимушена 
творити у контексті російської культури. 

Формування модерної української нації, як і інших 
бездержавних модерних націй Європи, розпочалося з 
кін. ХVІІІ ст. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (коли 
виникла ідеологія українського націоналізму, сформу-
льовано ідею національної незалежності та з'явилися 
перші українські партії) розпочався політичний етап 
розвитку українського національного руху.  

Відбувалася економічна та технологічна модерніза-
ція суспільства, яка, однак, суттєво відставала від за-
хідноєвропейської, оскільки вона здійснювалась за 
умов дворянсько-купецького та державного капіталізму 
та панування у ньому рис первинного нагромадження, 
розвитку сировинно-напівфабрикатного колоніального 
виробництва. Його віхи – промисловий переворот (30–
40-ві рр.), скасування кріпацтва (1848 р. – Австрія, 1861 
р. – Росія), індустріалізація (з кін. 70-х рр.). Слід також 
відзначити, що у розвитку капіталізму провідну роль 
відігравали не українці, а росіяни, поляки, австрійці та 

євреї. Українське суспільство залишалося у більшості 
традиціоналістичним, переважно селянським. 

Політична складова цивілізаційного процесу у Росії 
загалом розвивалася у неєвропейському самодержав-
ному дусі, тут панувала довільна та закрита система 
прийняття рішень, був відсутній парламент тощо. Біль-
шою мірою співпадав із європейськими цивілізаційними 
тенденціями розвиток Галичини, яка ще у 1772 р. опи-
нилася під владою Австрії.  

Отже, підперіоду класичного модерну в Україні влас-
тиві початок формування модерної української нації в 
умовах відсутності національної держави, розвиток капі-
талізму з численними пережитками феодалізму (який 
здійснювався іноетнічними елементами), піднесення укра-
їнської культури, еволюція європейського за формою на-
ціоналізму та поширення незалежницьких ідей. Проте, 
український народ залишався слабко модернізованим, 
переважно селянським за своєю структурою з нечислен-
ним прошарком національно свідомої інтелігенції.  

Підперіод пізнього модерну в Україні, як і в Захід-
ній Європі, розпочинається із початком Першої світової 
війни. З нею, а особливо унаслідок Другої російської 
революції (1917–18 рр.) [19] розпочинається системна 
криза модерного суспільства. В Україні вона виразила-
ся перш за все у перемозі більшовизму, створенні то-
талітарної держави, хронічній економічній кризі, відсто-
роненні широких мас від політичного життя, примусовій 
секуляризації суспільства, духовній та моральній кризі. 

В Українсько-радянсько-польську геополітичну епо-
ху (1917–54 рр.). У 1917 р. у вигляді УНР була віднов-
лена українська державність, яка на початку 1918 р. 
проголосила незалежність, за політичною моделлю 
була європейською парламентською демократією, гео-
політично орієнтованою на європейські країни. У 
1919 р. як російська відповідь на існування УНР, була 
створена УРСР, з якої й утворилася сучасна українська 
держава. 

Однак, перемога більшовизму призвела до поглиб-
лення відриву України від Європи. 20-ті рр. – час украї-
нізації в УРСР та національного піднесення на Західній 
Україні, де український націоналізм у 1929 р. було ін-
ституйовано у політичній партії, і який розвивався у єв-
ропейському, на той час – авторитарно-тоталітарному, 
дусі. 30-ті рр. – часи посиленої модернізації українства. 
Проте, радянський час в історії України в економічному 
та політичному смислі починаючи з 1929 р. слід вважа-
ти третьою хвилею рефеодалізації [20] та другою (і 
найбільш потужною) – деєвропеїзації. Їх головні риси – 
скасування приватної власності та ринкових відносин, 
тотальне одержавлення та ідеологізація суспільства, 
руйнування підприємницької етики, примусова ліквіда-
ція нечисленної української буржуазії, знищення знач-
ної частини українського селянства (яке пройшло через 
три голоди та Голодомор і було заново закріпачено у 
колгоспах у 1929–32 рр.), репресії та знищення інтелі-
генції, суттєве обмеження української автономії та 
централізація політичного управління у Москві, заборо-
на політичних партій та ліквідація парламентської сис-
теми, руйнування українських церков, однобічний роз-
виток духовності у дусі пролетарської культури та вуль-
гарного матеріалізму. Але це також були роки індустрі-
алізації, розвитку природничих і точних наук, модерні-
зації традиційного українського суспільства.  

За політичною системою СРСР – тоталітарна деспотія, 
керована закритою кастою номенклатури та партпрацівни-
ків, де панувала закрита та довільна система прийняття 
рішень. У геополітичному плані СРСР був конгломератом 
регіонів різноцивілізаційної орієнтації, з яких способом 
утвердження уніфікованої ідеології "пролетарського інтер-
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націоналізму" на підставі таких позацивілізаційних елеме-
нтів, як атеїзм, космополітизм, матеріалізм та ін., намага-
лися створити своєрідну радянську "цивілізацію". Зазна-
чені тенденції тривали і в Радянську геополітичну епоху 
(1954–91 рр.), для якої був характерний інерційний розви-
ток у межах деєвропеїзованої за багатьма ознаками ра-
дянської квазіцивілізації. 

Та українці так і не стали повністю деєвропеїзова-
ними. У Новітню українську геополітичну епоху, яка 
розпочалася з 1991 р., європейська ідентичність почала 
відроджуватись. Проте, важливу проблему складає 
подолання успадкованого від минулих епох геополітич-
ного дуалізму. Українська держава постала як інтегра-
тивне утворення, зібране з різних регіонів. У той же час 
Росія намагається ідентифікувати себе як окрему євра-
зійську цивілізацію і прилучити до неї Україну. Тому 
поширюється ідея цивілізаційного розколу – освоєні у 
минулому за допомогою Росії східні та південні регіони 
України деякі представники політичної еліти та науко-
вці-теоретики намагаються ідентифікувати із євразійсь-
кою цивілізацією, у той час як центр і захід України – із 
європейською. Проте, насправді цей "розкол", як вида-
ється, є політичним, а не цивілізаційним. Центральні і, 
особливо, західні регіони, з одного боку, орієнтовані на 
націоналізм, витлумачений у європейському дусі, з ін-
шого – тут великою мірою поширений релігійний фун-
даменталізм з його пріоритетом релігійної моралі над 
світською. Проте, це суперечить сучасним європейсь-
ким принципам розвитку. У той же час східні і південні 
регіони орієнтовані на Росію культурно та політично, 
але тут також сильний і правозахисний рух, існує біль-
ше світських громадських організацій, що насправді 
відповідає саме європейським принципам. 

Підперіод пізнього модерну в Україні характеризу-
вався системною цивілізаційною кризою, пов'язаною із 
поглибленням деєвропеїзації, поширенням тоталітари-
зму, економічними та демографічними катастрофами, 
однобічним розвитком культури. З іншого боку, це був 
період посиленої модернізації українців, завершення 
формування української нації, а також становлення 
УРСР, яка після розпаду СРСР стала новітньою неза-
лежною українською державою. 

Новітній українській геополітичній епосі відповідає пе-
рехід до постмодерного періоду європейського цивіліза-
ційного процесу. Він розпочався по всій Європі із демон-
тажу у 1989–91 рр. тоталітарних режимів та перемоги від-
критого суспільства. Його провідна риса – формування 
інформаційного суспільства, підґрунтям якого є відмова 
від акцентів на економічну ефективність, бюрократичні 
структури влади, науковий раціоналізм, характерні для 
модерну, перехід до більш гуманного суспільства, де зна-
чніший простір надається самостійності, різноманіттю та 
самовиразу особистості. У такому суспільстві головним 
чинником соціального контролю, управління та інновацій 
дедалі більше стає інформація, організаторами промис-
лового виробництва, управління та культурного розвитку 
виступають ті соціальні групи, які її контролюють та фор-
мують її потоки [26, с. 179–185]. 

Проте, в Україні зберігають вплив чинники модерну, 
зокрема національна еліта значною мірою залишається 
піді впливом старих радянських методів управління та 
контролю. Відіграє дедалі більшу роль такий чинник 
раннього модерну, як велика роль релігії у суспільстві, 
яка відродилася після краху більшовизму. Спостеріга-
ються деякі елементи постмодернізації, однак вона від-
бувається "знизу", а не "згори". Головні проблеми, котрі 
вирішувало українське суспільство в останні 20 років, 
це – перехід від соціалізму до капіталізму (тобто – від 
докапіталістичного до капіталістичного розвитку) та від 

бездержавності до незалежного державного існування. 
Обидві проблеми властиві швидше ранньому модерну, 
ніж постмодерну. З іншого боку, у суспільстві присутні й 
елементи постмодернізації, зокрема – розвиток інфор-
маційних технологій та збільшення ролі інформації в 
управлінні. Нагальними залишаються боротьба за де-
мократію, децентралізацію та гуманізацію суспільства, 
демонополізація економіки (яка поділена між олігархіч-
ними кланами), проведення економічних реформ, 
спрямованих на інформатизацію та енергозбереження. 

Таким чином, український цивілізаційний процес мож-
на представити таким, який пройшов через декілька ста-
дій: еру протоцивілізацій (кін. VII тис. до н. е. – VІІ ст. н. е.), 
наприкінці її – періоди антично-римський та великого пе-
реселення народів, та еру цивілізацій (з VІ ст.). Вона роз-
вивалась у межах європейської цивілізації і відповідає 
великим періодам її розвитку – середньовіччя (ранній, 
зрілий та пізній підперіоди), модерну (ранній, класичний та 
пізній підперіоди) і постмодерну (див. рис. 1). Період зріло-
го середньовіччя був штучно обірваний монголо-
татарською навалою, а період класичного модерну розпо-
чався в умовах включення теренів України до складу іно-
земних держав. У період модерну український цивілізацій-
ний процес був ускладнений процесами рефеодалізації та 
деєвропеїзації. Початок більшості підперіодів відповідає 
початку українських геополітичних епох. Відродження єв-
ропейської ідентичності українства пов'язане із новітньою 
українською геополітичною епохою та поширенням у сус-
пільстві елементів постмодерну. 
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ТЕОРЕТИКО-ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
ГРОМАДЯН УКРАЇНИ (1991–2011 роки) 

 
У статті аналізуються проблеми самоідентифікації та особливості становлення колективної (національної і європей-

ської) ідентичності громадян України упродовж 1991–2011 років. Аналізуються результати емпіричного дослідження само-
ідентифікації громадян України за методикою Беррі. Висвітлюється проблема інтегративного підходу. 

The problems of self-identification and features of development of collective (national and European) identity of citizens of Ukraine 
during 1991–2011 are analyzed in this article. The results of the empirical research of self-identification of citizens of Ukraine after the 
Berry method are analyzed. The problem of the integrative approach is discussed. 

 
Відомо, що глобалізація здійснює кардинальний вплив 

на духовну сферу будь-якого суспільства, деформуючи 
традиційні системи цінностей і трансформуючи колективні 
ідентичності. В таких умовах особливої гостроти й актуа-
льності набуває проблема завершення націєтворення і 
формування спільної ідентичності громадян України. У 
зв'язку з цим виникає нагальна необхідність поглибленого 
вивчення динаміки колективної ідентичності громадян 
України в роки незалежності. Сьогодні одними з найваж-
ливіших колективних ідентичностей для громадян України 
є національна та європейська ідентичність. 

Феномен колективної ідентичності давно приваблює 
увагу багатьох дослідників і активно обговорюється в 
різнопланових соціально-гуманітарних дискурсах. В 
зарубіжній науці цей феномен вивчався переважно в 
руслі соціальної і культурної антропології та психології з 
різних теоретико-методологічних позицій (Е. Дюркгейм, 
З. Фрейд, Е. Еріксон, К. Юнг, М. Барретт, З. Бауман, Ф. 
Барт, П. Бергер, А. Ватерман, Б. Геральд, В. Дуаз, Дж. 
Колеман, Г. Кон, В. Коннор, Б. Лукман, Г. Люббе, Дж. 
Марсіа, Д. Маттесон, М. Мид, С. Московічі, Е. Сміт, С. 
Страйкер, Г. Теджфел, Дж. Тернер, Ю. Хабермас, С. 
Хантінгтон, Ч. Тейлор, В. Хесле та ін.). Теоретичний 
аналіз різних концептуальних підходів до вивчення 
проблеми колективної ідентичності показує, що іденти-
чність є результатом процесу ідентифікації, яка найчас-
тіше розглядається як процес уподібнення, ототожнен-
ня себе (або своєї групи) з кимось або чимось. Іденти-
фікація розглядається як найважливішій механізм соці-
алізації, етнізації і виховання особистості, який прояв-
ляється у прийнятті індивідом певної соціальної ролі, в 
усвідомленні ним власної групової приналежності тощо. 
Отже, ідентичність – це динамічна структура, яка роз-
вивається протягом всього життя людини, її розвиток є 
нелінійним і нерівномірним, може йти як у прогресив-
ному, так і у регресивному напрямі, долати кризи іден-
тичності тощо. Ідентифікація – це процес, включений в 
цілісну життєдіяльність суб'єкта, нерозривно пов'язаний 
з когнітивною, емоційною, ціннісно-смисловою і поведі-
нковою сферами особистості, зумовлений її потребами, 
мотивами, цілями й установками, опосередкований 
мовою, нормативними, знаковими, символічними, обра-
зними, аксіологічними системами культури [4, c. 61–63]. 
З другої половини 1980-х років підвищується інтерес 
вчених з різних країн до проблеми національної іденти-
чності. Але видані статті й збірники (див. праці Є. Галкі-
ної, Н. Іванової, Н. Корж, Н. Лебедєвої, Л. Науменко, М. 
Обушного, Т. Стефаненко та ін.), а також проведені 
теоретико-емпіричні дослідження П. Гнатенка і В. Пав-

ленко [6], М. Рябчука [9], Я. Грицака [7, с. 188–197], С. 
Савоскула [10], М. Шульги [13] та багатьох інших вчених 
не вичерпали проблеми колективної ідентичності гро-
мадян України.  

Отже, колективна ідентичність громадян України ви-
вчалась у вітчизняній соціогуманітаристиці переважно у 
історичному та політологічному аспектах, без комплек-
сного, міждисциплінарного аналізу емпіричних дослі-
джень, конструктивне застосування якого можливе в 
рамках інтегративного підходу. Зокрема, в проекті "Іде-
нтичність і соціальна лояльність" (1994–1999 рр.), кері-
вником якого був відомий український історик Ярослав 
Грицак [7, с. 188–197], дослідники намагались "взяти до 
уваги максимально велику кількість найрізноманітніших 
ідентичностей" [7, с. 189], проте вони не врахували ні 
метаетнічну (наприклад, слов'янську), ні континенталь-
ну, ні планетарну ідентичність. "Совєтську ідентичність" 
вони чомусь назвали національною [7, с. 190], пропо-
нуючи респондентам незрозумілу формулу "совєтсь-
кий/а" [7, с. 192], а українську і російську ідентичності не 
розглядали в етнічному розумінні. Цього можна було б 
уникнути, якби дослідники застосували інтегративний 
підхід, який передбачає врахування методологічних 
принципів і категоріального апарату етнофілософії, 
етнопсихології, етнополітології та етносоціології.  

Відомо, що вивчення інтеграційних процесів у нау-
ковій сфері було започатковано Платоном, Аристоте-
лем, Г. Гегелем, І. Кантом, Г. Спенсером, А. Ейнштей-
ном та ін. У 80–90-х роках ХХ ст. Б. Кедров, Е. Марка-
рян, М. Каган, Н. Депенчук, А. Урсул та інші вчені по-
глибили поняття "наукова інтеграція" [12], виділяючи 
різні її форми – від "цементації" (постання нової науко-
вої дисципліни на базі об'єднання двох наук) та "пере-
тину" (утворення нового наукового напряму на основі 
взаємодії кількох наук) до вищої форми інтегративності, 
коли передбачається тісна взаємодія кількох наук, які 
всебічно і одночасно вивчають один і той самий пред-
мет або об'єкт. Отже, потрібно правильно розуміти по-
няття "інтеграція", "інтегративність" і розрізняти різні 
рівні інтегративного підходу: комплексоутворення, син-
тезування, інтегрування [14, с. 16–30].  

Застосування інтегративного підходу при дослі-
дженні становлення колективної ідентичності українців 
передбачає врахування наступних теоретико-
методологічних засад: 1) системне бачення поступово-
го розгортання таких стадій еволюції універсуму як гео-
генез, біогенез, психогенез, антропогенез, глотогенез, 
соціогенез, культурогенез, суб'єктогенез, ноогенез, ет-
ногенез тощо; 2) обов'язкова концептуалізація міждис-
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