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Окреслено основні причини інтеграції України до європейської 
спільноти. Розглянуто поняття «європейська ідентичність» та її вплив на 
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Наше суспільство стає все більш динамічним, набуває нові та 

трансформує старі цінності, вдосконалює комунікаційні технології, 
трансформує старі політичні інститути. Ці світові процеси 
зумовлюють в більшості країн тенденцію до всесвітньої інтеграції. 
Сьогодні питання інтеграції актуальне і для України. Протягом 
тривалого історичного часу Україна виступала об’єктом інтересів 
різних геополітичних гравців. Невизначеність та багатовекторність 
зовнішніх і внутрішніх пріоритетів поступово привели Україну до 
виконання ролі своєрідного буфера між країнами Сходу та Заходу. 
Так, український вчений-географ С. Рудницький вважав, що 
географічне розташування України на південному Сході Європи 
зумовило постійний вплив на її територію як Сходу, так і Заходу. Він 
ототожнював впливи зі Сходу з Російською Федерацією, а із Заходу ― 
з Польщею [6, с. 82]. Щоб змінити свою роль в геополітичному світі, 
нашій країні необхідно обрати єдиний пріоритетний вектор розвитку 
та почати формувати геополітичний простір навколо себе, таким 
чином підвищуючи свою роль у глобальному світі.  

У західній політичній науці дослідженням процесів євроінтеграції 
займається багато філософів та науковців, зокрема, необхідно 
відмітити З. Бжезинського, В. Брандта, Г. Вільсона, Т. Вергера, Г. 
Русконі, Е. Еріксена, Ж. Моне, Д. Ольсена, С. Хантінгтона, Е. 
Хобсбаума, К. Янга та ін. Серед російських дослідників 



 

 

євроінтеграційних процесів необхідно виділити праці М. Ільїна, В. 
Іноземцева, С. Караганова, С. Кара-Мурзи, В. Козлова, 
А. Медушевського, Б. Межуєва, О. Неклесси, О. Панаріна, В. Тишкова 
та інших. 

Вітчизняні ж науковці розробкою проблеми європейської 
ідентичності та інтеграційних процесів активно захопилися відносно 
не давно, зокрема, тематика вступу України до ЄС розробляється в 
наукових працях В. Воронкової, Т. Воропєвої, А. Гальчинського, М. 
Головатого, О. Зернецької, М. Кордона, Л. Нагорної, Ю. Пахомова, С. 
Пирожкова, О. Соскіна, Є. Тихомирової, Г. Щокіна. 

Висвітленням проблеми національної, культурної та європейської 
ідентичності українців на сучасному етапі займаються такі вітчизняні 
дослідники та вчені: О. Гнатюк, О. Гринів, І. Дзюба, О. Забужко, 
В. Кремень, С. Кримський, А. Прохоров, М. Розумний, М. Рябчук, 
М. Шепелєв, С. Шергін та інші. 

Проте незважаючи на чисельні дослідження питань євроінтеграції, 
національно-культурної та європейської інтеграції, деякі з аспектів 
вивчення цих проблем залишаються недостатньо розглянутими, 
зокрема, роль національної ідентичності у процесі інтеграції до 
європейської спільноти, її значення у формуванні геополітичного коду 
України та причини обрання саме європейського вектора зовнішньої 
політики. 

Все більшої актуальності в сучасній політиці держав набуває 
поняття «геополітичний код», введене до наукового обігу П. 
Тейлором. Воно означає історично створену на основі балансу 
національних інтересів багатовекторну систему політичних відносин 
держави із зовнішнім світом, що забезпечує певний державний статус 
на світовому, регіональному та місцевому рівнях. Вона включає 
державні інтереси, ідентифікацію зовнішніх загроз і технологію їх 
усунення або нейтралізації [1]. Іншими словами, геополітичний код ― 
географічні основи зовнішньої політики. Його формування 
відбувається з урахуванням багатьох факторів, таких як: величина 
держави, рівень економічного розвитку, статус у світовому товаристві, 
відносини із сусідами тощо. Важливу роль у формуванні 
геополітичного коду відіграє ставлення населення до інтеграційних 
процесів держави. 

Національна і геополітична ідентичність включає безліч 
компонентів, таких як світогляд, національна самосвідомість і 
менталітет, національний характер, історична пам'ять, етнонаціональні 
образи, національні традиції, міфи, символи та стереотипи поведінки 
тощо. Важливими складовими ідентичності є історично сформовані 



 

 

формалізовані і конкуруючі між собою уявлення про місце країни в 
світі, її національні інтереси, геополітичні пріоритети тощо. Чітке 
самовизначення, тверда опора на національну ідентичність 
відкривають можливість проводити свій власний внутрішньо- і 
зовнішньополітичний курс у світі, відстоюючи свої національні 
інтереси.  

В умовах глобалізації сучасного світу інтеграція України до 
Європейського союзу набуває все більшої актуальності, разом із нею 
актуальності набуває і формування національної та європейської 
ідентичностей нашої країни. Так, Б. Кронін підкреслює: «Оскільки 
європейська інтеграція все більше і більше безпосередньо торкається 
меж традиційного державного суверенітету, все більше і більше 
зростає необхідність посилення ідентифікації з Європою» [7].  

Географічно Україна розташована в Європейському регіоні, який 
тривалий час здійснював на неї соціокультурний вплив. Проте 
історичний аспект зумовлює певну спорідненість українського народу, 
зокрема, лівобережної частини країни, з Євразійським регіоном, а саме 
з Російською Федерацією. Так, згідно з даними опитування Центру 
Разумкова, станом на листопад 2012 року 40,8 % населення України 
бачить пріоритетним напрямом зовнішньої політики країни 
Європейський Союз, 35,3 % ― відносини з Росією, 4,8 % – з іншими 
країнами СНД, 1,2 % ― відносини із США, 3,6 % ― з іншими 
країнами, 14,3 % ― не відповіли на запитання. Необхідно відмітити і 
те, що в 2012 році, порівняно з іншими роками, починаючи з 2002, 
найбільший відсоток українців бачить основним пріоритетним 
напрямом зовнішньої політики України відносини з ЄС. Відсоток 
українців, які пріоритетним напрямом вважають відносини з Росією, 
дещо впав порівняно з 2009 роком, коли прибічники цього напряму 
складали понад 50 % [4].   

З даного дослідження ми можемо побачити, що майже однаковий 
відсоток громадян України прагне як до Європейського союзу, так і до 
відносин з Росією. Таким чином, на вибір зовнішніх пріоритетів 
суттєво впливає регіональний аспект, який позбавляє нашу країну 
можливості використовувати свій національний потенціал в повному 
обсязі. Попри те, що європейський вибір був зроблений Україною 
одразу з проголошенням державної незалежності, рівень 
євроінтеграційної геополітичної свідомості українського суспільства 
залишається дуже низьким. 5 грудня 1991 року національна 
самоідентифікація України як європейської держави була 
задекларована у Зверненні Верховної Ради України «До парламентів і 
народів світу». Своє законодавче закріплення європейський курс 



 

 

отримав 2 липня 1993 року. Це стало першим кроком на шляху 
України до членства в Європейському Союзі. Проте сьогодні 
незважаючи на те що Україна позиціонує себе як Європейську 
державу, Європа зі своїми інститутами та демократичними цінностями 
все ще є чужою для українського народу. За таких умов особливого 
значення набуває необхідність з'ясування впливу процесів 
геополітичної і культурної самоідентифікації на сприйняття масовою 
свідомістю українців місця та ролі України в світі, їхнє ставлення до 
західних традицій, інститутів та цінностей.  

Однією з причин таких результатів дослідження можна вважати 
те, що переважна більшість українських громадян не ідентифікує себе 
з європейцями. Так, за даними дослідження Центру Разумкова, 
проведеного у квітні 2012 року, свою належність до європейської 
культури відчувають лише 12,3 % громадян України, 21,5 % українців 
себе скоріше відчувають європейцями, аніж не відчувають. Проте 32,2 
% опитуваних зовсім не ідентифікують себе з громадянами Європи, а 
майже 29% респондентів скоріше не відчувають себе європейцями, 
аніж навпаки [5].  

Довготривала невизначеність геополітичного курсу, глобалістичні 
тенденції у розвитку економіки та комунікацій на світовому рівні 
ставлять перед Україною завдання, які без наявності консолідованого 
суспільства виконати неможливо. Перебуваючи на периферії між 
Заходом та Сходом в умовах постійного посилення потенціалів 
сусідніх країн, Україна може і надалі залишитися транзитною 
територією. Маючи багато спільного в культурно-історичному аспекті 
з Європою, враховуючи економічні та політичні інтереси та вектор 
державного курсу України, можемо вважати інтеграцію до 
європейської спільноти пріоритетною у формуванні геополітичного 
коду України. М. Грушевський щодо цього питання висловлював свої 
міркування так: «Ми являємося одним з найбільш орієнтованих 
західних народів ― подібно як болгари, серби, іспанці ― і ми повинні 
не забувати, а розвивати і використовувати те корисне і цінне, що дала 
нам ця орієнтальна стихія» [6, с. 82].  

В умовах сьогодення наша країна має стати не просто об’єктом 
світових інтеграційних процесів, вона має створити консолідоване 
суспільство з єдиною національною ідентичністю, яке змогло б чинити 
спротив культурній експансії глобальних світових об’єднань. Так, 
український філософ С. Кримський зазначає, що попри велике 
значення економічних та політичних факторів при вступі до 
європейського товариства найважливішим засобом збереження 
національної самоідентифікації є розвиток культури. Бо саме культура 



 

 

розвиває особистість людини, формує людей, нові покоління. І в 
напрямі саме культури проходить головна магістраль національної 
ідентифікації. Звичайно, велике значення має державний чинник ― 
національний суверенітет, національна політика, але ці питання наразі 
починають поступатися культурним процесам [2, с. 4]. Визначальна 
роль у процесі європейської інтеграції належить політиці ЄС. Перш за 
все, в рамках цієї політики формується ідентичність Великої Європи. 
Історично і геополітично обумовлено, що сучасна Україна, 
ідентифікуючи себе з європейським простором і відчуваючи тісний 
зв'язок з ним, осмислює новий етап європейської інтеграції та еволюції 
європейської ідентичності в плані можливих наслідків для своєї 
безпеки, суверенітету та національної ідентичності. 

Європейська ідентичність ― поняття дуже широке. Дехто 
розглядає її як набір цінностей демократії та громадянського 
суспільства, хтось бачить спільність в християнських цінностях, 
спільній меті тощо. 

У Хартії Європейської ідентичності дається різнобічна 
характеристика європейської ідентичності. По-перше, вона 
розглядається як спільність долі, залежність народів Європи один від 
одного у спільному будівництві мирного європейського порядку. По-
друге, європейська ідентичність виявляється у спільності цінностей, 
що беруть початок у класичній старовині, християнстві, Ренесансі та 
Просвітництві й засновані на толерантності, гуманізмі і братерстві, 
визнанні фундаментальних прав людини і норм права, впровадженні в 
загальних принципах, що підтверджують волю індивідуальної і 
соціальної відповідальності. По-третє, європейська ідентичність 
виявляється як спільність життєвого простору, в якому розвивається 
європейське громадянство, згідно з яким всі громадяни у всіх 
державах-членах мають ті самі права й обов'язки. По-четверте, 
європейська ідентичність означає створення політичної, економічної 
та соціальної спільнот. По-п'яте, згідно з Хартією європейська 
ідентичність виявляється у специфічній відповідальності: тільки через 
співробітництво, згуртованість і єдність може Європа ефективно 
допомагати вирішувати власні та світові проблеми, розбіжність у 
європейській політиці ― безвідповідальність, яка може призвести до 
хаосу [5, с. 57]. 

Інтеграція в європейський простір ― це приєднання до 
європейських структур не лише на фізичному рівні, а й на 
економічному, політичному та соціокультурному. Це можливість 
перейти до постіндустріальної стадії розвитку країни, створювати нові 
інститути, комунікації та рівні конкурентоспроможності. Вхід до 



 

 

європейської спільноти означає не лише прийняття та усвідомлення 
демократичних цінностей та свобод, європейського способу життя чи 
статусу. Це висока відповідальність за дотримання нових стандартів в 
різних галузях, за збереження національної ідентичності в рамках 
інтеграційного розвитку, відповідальність за вироблення умов 
збереження власної культури в рамках європейської 
мультикультурності. 

Формування європейської ідентичності не означає відмову від 
національної ідентичності. Гасло Європи «Єдність в різноманітності» 
не означає повного поглинання української культури і самобутності, 
воно, зокрема, означає, що європейська ідентичність має враховувати 
перш за все національні інтереси країни. 

Отже, формування європейської ідентичності українців можливе 
лише за виконання таких умов: 

1) Формування національної ідентичності дозволить сформувати 
ідентичність європейську. Тільки держава із сильною національною 
ідентичністю здатна не розгубити свою самобутність в рамках такого 
масштабного об’єднання держав. 

2) Через виявлення спільного минулого, зокрема, певних 
історичних подій або міфів. В цьому контексті актуальною може стати 
інтеграція на основі спільного християнського коріння.  

3) Поступове впровадження європейських символічних 
елементів у життя українців, наприклад, таких як бордовий паспорт 
громадянина Європейського союзу, який підтверджував право на 
вільне пересування по території держав-членів, право звертатися до 
Європарламенту та до європейського омбудсмена, прапор, гімн, 
валюта, свята. Такі елементи стимулюватимуть спільну культурну 
ідентичність з європейцями. 

4) Висвітлення переваг європейського способу життя або певних 
специфічних можливостей для членів Європейського союзу, як то 
наднаціональні системи права (наприклад для робочої сили, за 
умовами Римського договору).  

В таких умовах своє подальше геополітичне становлення Україна 
повинна здійснювати, спираючись на стратегію національного 
розвитку та національну ідентичність, враховуючи власний досвід 
розбудови державності з усіма його здобутками та помилками, а також 
використовуючи кращі зразки європейської та інших ефективних 
моделей суспільної модернізації. 

То ж ми бачимо, що  геополітична ідентичність і геополітичні 
інтереси є визначальними у творенні як геополітичного коду України, 
так і у формуванні внутрішньої та національної політики держави. На 



 

 

сучасному етапі розбудови Україна перебуває на етапі пошуку власної 
національної ідентичності, ми маємо позбутися статусу своєрідного 
буфера між Сходом та Заходом. В таких умовах найоптимальнішим 
вектором розвитку зовнішньополітичних стосунків можна вважати 
інтеграцію до європейської спільноти і набуття асоційованого, а 
згодом повноправного членства в ЄС. 
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В статье обозначены основные причины интеграции Украины в 

европейское сообщество. Рассмотрено понятие «европейская идентичность» 
и ее влияние на формирование вектора внешнеполитического развития 
Украины. Определен уровень идентификации украинцев с европейцами, 
предложены пути  формирования европейской идентичности у граждан 
Украины. 
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The article outlines the main reasons for Ukraine's integration into the 

European community. The notion of European identity and its influence on the 
foreign policy of Ukrainian vector. Outlined level identification Ukrainian with 



 

 

Europeans. Proposed basic ways of spreading ideas of European identity among 
citizens of Ukraine. 
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