
УКРАЇНОЗНАВСТВО. 16/2012  ~ 11 ~ 
 

 

К.: Наук. думка, 2006. 25. Шморгун О. О. Солідаристсько-корпоративна 
парадигма антикризового розвитку України / О. О. Шморгун // Культур-
но-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та 
сучасні тенденції розвитку. – К., 2010. – С. 389–401. 26. Штомпка П. 
Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред. В. А. Ядова / 
Штомпка П. – М., 1996. 27. Яковенко Н. Нарис історії України з найдав-
ніших часів до кінця ХVІІІ століття / Наталя Яковенко. – К., 2009. 
28. Barker Ch. Cultural Studies: Theory and Practice. – London: Sage, 

2005. 29. Osborne P. Modernity Is a Qualitative, Not a Chronological, 
Category: Notes on the Dialectics of Differential Historical Time // Postmod-
ernism and the Re-reading of Modernity. – Manchester: Manchester Univer-
sity Press, 1992. – P. 23–45. 30. Power D. The central Middle Ages: Europe 
950–1320. The short Oxford history of Europe (illustrated ed.) / Daniel 
Power. – Oxford: Oxford University Press, 2006.  

Надійшла  до  редколег і ї  21 .0 2 . 12  

  
Т. Воропаєва, канд. психол. наук 

 
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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циплінарних узагальнень (культурологічних, історіо-
софських, етнолінгвістичних, соціально-психологічних, 
етнополітологічних тощо) з дотриманням принципів 
вертикальної та горизонтальної інтеграції; 3) системне 
вивчення процесу становлення і розвитку української 
ідентичності в контексті етногенетичних, націєтворчих, 
соціокультурних та інформаційних процесів; 4) обов'яз-
ковий розгляд української ідентичності як динамічної 
структури, для якої характерний нелінійний і нерівномі-
рний розвиток; 5) вивчення системоутворюючої ролі 
ноетичного (смислового) виміру процесу ідентифікації 
суб'єктів (як індивідуальних, так і колективних); 6) вра-
хування того факту, що українці в ході свого історично-
го розвитку змінили власний етнонім (зміна етнонімів 
найчастіше відбувається саме в межах усталених етні-
чних спільнот, коли народ знаходиться на порозі націє-
творення і шукає найбільш давні й глибинні підстави 
для своєї національної самоназви), адже при зміні ет-
ноніму народ залишається самим собою, і збереження 
колективного "Ми" та самоідентичності зумовлюється 
спадкоємністю історичної пам'яті, етнічної ментальності 
та свідомості; 7) дослідження української нації як пов-
номасштабної (яка за відомою міжнародною класифіка-
цією Я. Крейчі та В. Велімскі є одночасно і етнічною, і 
політичною [16, с. 58–59]), не розриваючи племінний, 
етнічний і національний етапи розвитку українства; 8) 
врахування того, що без завершення процесів націєтво-
рення і без збереження власної ідентичності Україна не 
буде конкурентоздатною державою у світі; 9) обов'язкове 
поєднання теоретичних та емпіричних досліджень, що 
унеможливить продукування неадекватних тверджень 
про нібито суцільну інтровертованість і меланхолійність 
українців та про неможливість їхньої однозначної цивілі-
заційної самоідентифікації [5, с. 150–153]; 10) врахування 
того, що для України властивий синтезуючий тип міжци-
вілізаційної взаємодії [2, с. 61–65].  

Інтегративний підхід був застосований нами при до-
слідженні динаміки формування колективної ідентично-
сті громадян України в рамках кількох наукових проектів 
Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка (до 
вересня 2000 р. цей проект виконувався у відділі етно-
логії Інституту українознавства КНУ імені Тараса Шев-
ченка), в яких активну участь брали студенти і аспіран-
ти факультетів психології, соціології та філософського 
факультету ("Українська національна ідея: теоретико-
емпіричні аспекти" [8, с. 12 –134]; "Соціально-психо-
логічні та регіональні аспекти формування національної 
самосвідомості громадян України як чинника державо-
творення" [1; 5]; "Трансформація національної ідентич-
ності: історіософські, культурологічні та соціально-
психологічні аспекти" [2; 3; 4; 11] та ін.). Ці проекти були 
підтримані Фондом "Відродження", Фондом Фрідріха 
Еберта, Фондом фундаментальних досліджень Міністер-
ства освіти і науки, а також Асоціацією українських бан-
ків. В 2011 р. наш проект був відзначений як один з кра-
щих серед дослідницьких робіт в галузі соціогуманітари-
стики, керівника проекту нагородили Дипломом "In the 
forefront of science" ("В авангарді науки") за наукову ана-
літику в рамках конкурсу "World Championship, conti-
nental, national and regional research analytics champion-
ships" за підписом Директора Департаменту міжнародних 
проектів IASHE (International Academy of Sciences and 
Higher Education) Томаса Моргана (London, Great Britain). 

В цих проектах упродовж 1991–2011 рр. було дослі-
джено гендерну ідентичність, вікову; соціально-
професійну; релігійну; етнічну; метаетнічну; місцеву 
(локальну); регіональну; національну (або громадянсь-
ко-політичну); європейську (або континентальну); пла-
нетарну (або загальнолюдську), пострадянську та циві-

лізаційну ідентичність громадян України, що живуть у 
різних регіонах. Загалом було обстежено 39 400 респо-
ндентів віком від 18 до 87 років (в 1991 р. було опитано 
300 респондентів; в 1992 р. – 400, в 1993 р. – 1200, в 
1994 р. – 1250, в 1995 р. – 1250, в 1996 р. – 1500, в 
1997 р. – 1500, в 1998 р. – 1500, в 1999 р. – 1500, у 
2000 р. – 2500, у 2001 р. – 2500, у 2002 р. – 2000, у 2003 
р. – 2000, у 2004 р. – 2500, у 2005 р. – 2500, у 2006 р. – 
2500, у 2007 р. – 2500, у 2008 р. – 2500, у 2009 р. – 
2500, у 2010 р. – 2500, у 2011 р. – 2500). Для вивчення 
трансформації різних видів ідентичності ми використа-
ли методику М. Куна – Т. Макпартленда "Хто Я?", адап-
товану методику "Шкала вимірювання ідентичності" М. 
Синерелли та інші методи. Надійність результатів про-
веденого дослідження забезпечувалась методологіч-
ним обґрунтуванням його висхідних позицій; викорис-
танням сукупності діагностичних методик, адекватних 
меті й завданням дослідження; поєднанням кількісного 
та якісного аналізу емпіричних даних; використанням 
методів математичної статистики із застосуванням су-
часних програм обробки даних, репрезентативністю 
вибірки.  

Застосування інтегративного підходу дозволило ви-
явити досить цікаві трансформації: 1) в 1991–1994 рр. 
пострадянська ідентичність займала перші місця (з 1-го 
по 5-те), але її відрив від інших форм ідентичності ста-
більно зменшувався; 2) упродовж 1994–2004 рр. зна-
чущість пострадянської ідентичності стрімко зменшува-
лась (хоча в групі етнічних росіян та російськомовних 
українців, які мешкають на Півдні та Сході України, по-
страдянська ідентичність продовжує займати досить 
високі позиції, хоча вже не домінує); 3) етнічна ідентич-
ність у всіх групах поступово зростала (найбільш актив-
не зростання було помічено у росіян, українців, кримсь-
ких татар, євреїв); 4) релігійна ідентичність почала 
стрімко зростати в другій половині 2001 р. (після візиту 
Іоанна Павла ІІ в Україну), а починаючи з 2004–2005 рр. 
респонденти все частіше використовують ідентитети 
"християнин" і "християнка"; 5) загальнолюдська (пла-
нетарна) ідентичність за ці роки практично не зміни-
лась; 6) європейська ідентичність спочатку займала 
передостанні місця, але, починаючи з 1998–1999 рр., її 
значущість почала зростати (особливо в групі етнічних 
українців, поляків, угорців, словаків, румунів, кримських 
татар); 7) найбільш стрімко зростає європейська іден-
тичність у мешканців великих міст; 8) національна (або 
громадянсько-політична) ідентичність була законсерво-
вана упродовж 1991–1993 рр. у всіх групах, але почи-
наючи з 1994–1995 рр. вона почала стрімко падати в 
групі етнічних росіян, білорусів, євреїв; поступове зрос-
тання цієї форми ідентичності в групі етнічних українців 
та в деяких групах національних меншин і корінних на-
родів (передусім, в групі етнічних поляків та кримських 
татар) простежується у 1997–1999, а упродовж 2004–
2008 рр. ця форма ідентичності починає зростати у всіх 
групах; 9) престижність національної (або громадянсь-
ко-політичної) ідентичності зростає більш повільно на 
Сході й Півдні України, на відміну від Півночі, Центру та 
Заходу України; 10) найбільш відчутних трансформацій 
зазнала етнічна та національна (або громадянсько-
політична) ідентичність, але розрив між цими формами 
ідентичності на Сході й Півдні є набагато більшим, ніж 
на Заході і в Центрі України; 11) до 2010 р. у етнічних 
українців на Півдні й Сході України спостерігалась тен-
денція до зростання європейської та національної іден-
тичності (у 2010 – 2011 роках це зростання припини-
лось); 12) у етнічних українців, вірмен, білорусів та мо-
лдаван, які проживають на Сході та Півдні України, 
більш виражені ностальгічні настрої щодо СРСР; але у 
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цих самих груп, які проживають на Півночі, в Центрі та 
на Заході України, на перше місце виходить бажання 
відчувати себе європейцями; 13) упродовж 2004–2008 
рр. стабілізувались емпіричні показники етнічної іден-
тичності як в групі етнічних українців, так і в групі націо-
нальних меншин; 14) в групі національних меншин у 
2006–2007 рр. виросло значення регіональної ідентич-
ності (при грамотній регіональній політиці цей тип іден-
тичності міг би стати базовим підґрунтям для зміцнення 
загальноукраїнської ідентичності, адже у всіх розвину-
тих країнах світу регіональна ідентичність громадян 
розглядається як субнаціональна); 15) високий рівень 
національної ідентичності в 1991 р. мали 26% респон-
дентів, в 2001 р. – 25%, а в 2011 р. – тільки 21% респо-
ндентів, низький рівень національної ідентичності в 
1991 р. мали 18%, в 2001 р. – 27%, а в 2011 р. – 39% 
респондентів, що свідчить про повну відсутність зваже-
ної політики національної ідентичності в Україні; 16) 
національна і європейська ідентичність досягли найви-
щого рівня свого розвитку в 2004–2005 рр. (у 2005 р. 
високий рівень національної ідентичності мали 28% 
респондентів, а низький рівень національної ідентично-
сті був характерний тільки для 22% респондентів, у 
цьому ж році високий рівень європейської ідентичності 
мали 37% респондентів, а низький рівень – 18%); 17) 
стала помітною тенденція до збільшення показників 
європейської ідентичності як в групі етнічних українців, 
так і в групі національних меншин; європейська іденти-
чність до 2011 р. не втрачала своєї значущості для 
громадян України, а отже, запит на європейськість є 
досить потужним в українському суспільстві. 

Проведені нами теоретико-емпіричні дослідження по-
казали, що ідентифікаційні матриці двох груп респонден-
тів суттєво відрізняються: для представників групи "В" 
(респонденти з розвинутою європейською і високою на-
ціональною ідентичністю) характерна більш конструктив-
на ієрархія життєвих смислів та вищий рівень патріотиз-
му, ніж для представників групи "Н" (респонденти з ни-
зькою європейською та національною ідентичністю). У 
представників групи "В" і групи "Н" були виявлені чо-
тири типи етнічної ідентичності (за типологією Беррі [15]): 
а) моноетнічна ідентичність з власною етнічною групою 
(відповідно – 71% і 24%); б) змінена ідентичність, яка 
сформувалась на основі самоідентифікації з чужою етні-
чною групою (відповідно – 5% і 36%); в) біетнічна іденти-
чність (19% і 6%); г) маргінальна етнічна ідентичність (5% 
і 34%), коли чужа етнічна група розцінюється як така, що 
має більш високий економічний і соціальний статус, ніж 
власна (цей феномен пояснюється прагненням індивіда 
інтегруватися в домінантну групу і таким чином одержати 
позитивний соціальний статус) [2; 3; 4]. 

Було з'ясовано, що смислове поле національної та 
європейської ідентичності респондентів з високим та 
низьким рівнем цих форм ідентичності суттєво відрізня-
ється: для представників групи "В" (в яку переважно 
входять особи з моноетнічною і біетнічною ідентичністю) 
характерне домінування екзистенційних і самореаліза-
ційних смислів, а для представників групи "Н" (в яку 
переважно входять особи з маргінальною і зміненою 
етнічною ідентичністю) характерне домінування гедоніс-
тичних і статусних смислів. Було з'ясовано також, що 
кількість респондентів, які дивляться переважно російські 
телеканали, суттєво відрізняються у цих двох групах: в 
групі "В" таких осіб лише 8%, а в групі "Н" таких осіб – 
72%. Отже, деструктивний інформаційний тиск з боку 
Російської Федерації негативно впливає передусім на 

осіб з маргінальною і зміненою етнічною ідентичністю, 
заважаючи повноцінному формуванню європейської та 
національної ідентичності громадян України. 

Таким чином, для повноцінного розвитку національ-
ної та європейської ідентичності громадян України необ-
хідно захистити український інформаційний простір; за-
безпечити інформаційно-психологічну безпеку українсь-
ких громадян; підняти на більш високий рівень політичну 
культуру населення України; подолати соціально-
психологічні стереотипи утопічного і тоталітарного похо-
дження та комплекс національної неповноцінності; роз-
ширити базу демократичних сил; досягти стану незворо-
тності державотворчих процесів і стабілізації політичного 
й соціально-економічного життя; довести до логічного 
кінця незавершений процес консолідації української нації 
в єдиний соціально-політичний організм (на противагу 
посиленню регіональної сегментації країни); виховувати 
національно свідомих громадян і духовно сконсолідувати 
громадян України на основі європейських ідеалів, базо-
вих цінностей та української національної ідеї.  

Сьогодні, у зв'язку з тим "культурним поворотом" в 
соціогуманітаристиці, про який пишуть Я. Асман, Ф. Ван 
Остром та ін., необхідно говорити про політику ідентич-
ності як про комплексну, міждисциплінарну проблему. 
Тому розробка національних та загальноєвропейських 
Культурних Канонів (у Нідерландах, Данії, Латвії та ін-
ших європейських країнах), які можуть стати базою для 
узгодженого й збалансованого розвитку національної та 
європейської ідентичності громадян багатьох країн, є 
прикладом конструктивного використання інтегративно-
го потенціалу сучасної науки. 
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