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ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ ТА ЕТНОДЕРЖАВОЗНАВСТВО 
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ЕТНОНІГІЛІЗМ  

У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

З’ясовано сутність і причини виникнення явища «етнонігілізм». Автор 

охарактеризував риси та поведінку носія етнонігістичного світогляду. Досліджено 

етнічний склад сучасного українського суспільства та форми самоусвідомлення 

громадян України у площині етнічності. Підсумовано, що етнонігілізм як форма 

етнічної ідентичності властива невеликий кількості населення України. 

Ключові слова: етнонігілізм, етнічність, криза ідентичності громадян України, 

панросійська ідентичність, європейська ідентичність. 

 

Харечко И. З. Этнонигилизм в современном украинском обществе. 

Выяснено сущность и причины возникновения явления «этнонигилизм». Автор 

охарактеризовал черты и поведение носителя этнонигистичного мировоззрения. 

Исследован этнический состав современного украинского общества и формы 

самосознания граждан Украины в плоскости этничности. Подытожено, что 

этнонигилизм как форма этнической идентичности свойственна небольшому 

количеству населения Украины. 

Ключевые слова: этнонигилизм, этничность, кризис идентичности граждан 

Украины, панроссийская идентичность, европейская идентичность. 

 

Kharechko I. Z. Ethnic nihilism in modern Ukrainian society. 

The author has found that ethnic nihilism is a form of hypoidentity that manifests in 

distance of individual from his own ethnic group and searching for sustainable socio-

psychological niches not on ethnic criterion. Its most important manifestation is a growing 

discrepancy of individual behaviour of ethnos’s universal standards. As a manifestation of 

collective identity’s crisis ethnic nihilism is a significant danger for the basics of state and for 

social communication between representatives of one nation. This is due to the fact that it 

raises the objection of national symbols, the collapse of collective memory and traditions, and 

even the loss of faith in a common future, disharmony between descriptive and normative 

images of the nation, continuity of history, the discrepancy between perceptions of culture 

itself and its images in other cultures, and, ultimately, ethnic inferiority compared to more 

advanced culture. Analysing features of ethnic identification of Ukrainians, the author has 

drawn attention to the problem of assimilation, conversion at another ethnic group, which 

historically was constant and stable for the Ukrainian nation and its individual 

representatives. It is also needed to pay attention to the crisis of Ukrainian society, which has 

been a result of political breakup of the USSR and is still being the problem of Ukrainians’ 

social identity. Collective identity’s crisis of the early 1990s had developed into a critical 

reduction of individuals identifying themselves with the collective Soviet reality that they once 

supported, as well as the aversion of significant number of citizens to new society and newly 

created state as a medium of their own existence and development. Today the problem of 

ethnic self-awareness of Ukrainians, and therefore – danger of mass distribution of ethnic 

nihilism’s trends are amplified by the presence of several national identification strategies, 

namely the formation of European identity; existence Soviet identity; the revival of Ukrainian 
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identity. Citizens of Ukraine belong to the different socio-cultural traditions, and in their 

ideological installations there are mutually exclusive things, like greeting of state paternalism 

and commitment to the market economy. That’s why there has appeared a protective 

reaction – denial of ethnicity as an important factor which influences on the citizens’ 

consciousness and self-forming. 

Key words: ethnic nihilism, ethnicity, identity’s crisis of Ukrainians, Soviet identity, 

European identity. 

 

Постановка проблеми. Сучасні загальноцивілізаційні процеси інтеграції, 

глобалізації, уніфікації сприяють перетворенню населення різних держав на єдину 

міжнародну спільноту, стираючи кордони та нівелюючи етнічну приналежність. 

Сучасна етнічна спільнота розвивається в умовах глобальної мобільності, відкритості, 

кроскультурних взаємодій з іншими соціальними, етнічними групами, що визначають 

нову траєкторію суспільних перетворень. Ці чинники трансформують національно-

культурну сферу і роблять можливим виникнення й поширення етнонігілізму у 

сучаному суспільстві практично кожної держави світу. В Україні проблема пошуку, 

трансформації етнічної ідентичності залишається актуальною до сих пір. Етнонігілізм в 

українському суспільстві є не просто філософською проблематикою, а життєво 

важливим питанням самоідентифікації українців у системі людських відносин. 

Аналіз джерел та публікацій. Основу джерельної бази пропонованої розвідки 

складають праці М. Козловця [1], Н. Левус [2], А. Солнишкіної [6], що стосуються 

наукового обґрунтування сутності, ролі національної-етнічної ідентичності та 

етнонігілізму як її форми. Надзвичайно цінними для з’ясування особливостей етнічної 

ідентифікації в українському суспільстві є роботи Т. Кузьо [14; 15], М. Степика [7]. Не 

применшуючи здобутки вітчизняних науковців з окресленої проблематики, варто 

вказати на недостатність дослідження етнонігілізму як феномену суспільної свідомості 

та його специфіки в сучасному українському соціумі. 

Цілями даного дослідження є з’ясувати сутність і причини виникнення явища 

«етнонігілізм»; охарактеризувати риси та поведінку носія етнонігістичного світогляду; 

дослідити сучасне українське суспільство на предмет етнічної приналежності громадян 

України; проаналізувати тенденції, що побутують у суспільній свідомості, та 

визначити, наскільки поширеним є етнонігілізм як форма самоусвідомлення жителів 

України.  

Виклад основного матеріалу. Етнонігілізм – це одна з форм гіпоідентичності, що 

проявляється у відході від власної етнічної групи і пошуках стійких соціально-

психологічних ніш не за етнічним критерієм [2]. Його найбільш вагомим проявом є 

зростаюча невідповідність поведінки індивіда всезагальним нормам етосу. Ці норми 

етосу, яким особа слідувала з чистою совістю та навіть жертвувала собою, з тих або 

інших причин коли-небудь стають нелегітимними, в її очах вони стають 

необґрунтованими й незаконними [7, c. 304–305]. Відповідно, етнонігілістичні 

тенденції проявляються у небажанні підтримувати власні етнокультурні цінності, у 

відчутті ущемлювання, сорому за представників свого етносу, іноді негативізму щодо 

них та в труднощах у спілкуванні. Етнонігілісти відчужуються від власної групи та, як 

правило, зневажають власний народ. Заперечення як один із загальних захисних 

механізмів при цьому типі ідентичності може активізувати загальну агресивність 

[5, с. 43; 5, с. 75]. 

Як прояв кризи колективної ідентичності населення, етнонігілізм становить 

суттєву небезпеку основам державності та соціальній комунікації представників одного 

народу, оскільки спричиняє заперечення символів нації, розпад колективної пам’яті, 

представленої традиціями, і навіть втрату віри в загальне майбутнє, дисгармонію між 
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описовим і нормативним образами нації, перервність історії, невідповідність між 

уявленням культури про саму себе з її образами в інших культурах, і, зрештою, почуття 

власної етнічної неповноцінності щодо більш досконалої культури [7, c. 304]. 

Окрім цього, з психологічної точки зору етнонігілізм корелює із депресивністю, 

роздратованістю, невротичністю, емоційною лабільністю, нетерпимістю до 

невизначеності, прагненням до статусного росту, орієнтацією на уникнення невдач, 

фрустраційною нетолерантністю. У людей із таким типом етнічної ідентичності 

простежуються знижений фон настрою, похмурість, зануреність у власні переживання 

та нерішучість, конформність [2]. Перебуваючи у стані постійного соціального дрейфу, 

переходячи з однієї соціальної ніші в іншу й ніде не закріплюючись, особистість з 

етнонігістичним світоглядом майже втрачає будь-яку соціальну й етнічну визначеність, 

втрачає свою мову, культуру в широкому розумінні цього слова, але нову ідентичність 

не засвоює (за винятком окремих елементів, які забезпечують її існування у 

суспільстві). Вона перетворюється на «людину нізвідки» [7, c. 297]. 

Щодо причин етнонігілізму, то їх може бути цілий спектр: від особистісно-

психологічних, індивідуально-прагматичних до соціально-економічних, суспільно-

політичних чи міжнародних. Часто людина перебуває у стані етнічної невизначеності 

через те, що не є затребуваною певною формою життєустрою (макросоціальною або 

приватною) та почувається некомфортно в існуючих соціально-економічних і 

культурних умовах [7, c. 297]. Ще однією причиною нехтування індивідом власної 

етнічної приналежності може виступати розчарування у тих людях, які уособлють дух 

нації – політиках, громадських діячах, героях та ін. Оскільки довіра громадян до 

національних цінностей значною мірою залежить від віри тим людям, які їх утілюють, 

усвідомлення невідповідності моделей поведінки цих людей цінностям, які вони 

декларують, може призвести до відкидання колективних цінностей, у які людина вірила 

[7, c. 305]. Відсутність практики ротації еліт у державі також значною мірою сприятиме 

поширенню етнонігілістичних трендів, адже громадсько-політичні еліти задають в 

країні тон та формують нові смисли, ідеї та пріоритети самовизначення 

громадян [7, c. 313]. 

Етнічний склад сучасної України є складним. Згідно з переписом населення 

2001 р., поряд з українцями – титульною нацією (77,8 % усіх жителів України) – на 

території держави проживає понад 100 національностей, серед яких росіяни, білоруси, 

молдовани, поляки, болгари, кримські татари, угорці, румуни. Крім цих 

національностей, в Україні проживають греки, вірмени, цигани, німці, гагаузи та ін. 

[3, с. 99]. По всій території України, окрім Криму, українці є переважаючою етнічною 

більшістю. Крим як виняток серед українських регіонів населяють, в основному, 

етнічні росіяни (у 1989 р. їх налічувалося 65 % всього населення півострова, а за 

переписом 2001 р. – 58 %) [15, c. 282]. На думку абсолютної більшості кримчан 

(близько 72 %), між етнічними росіянами та українцями, котрі мешкають на півострові, 

практично немає відмінностей, і вони становлять єдину соціокультурну спільноту [10]. 

Український етнос є етнічною та демографічною основою українського 

суспільства: основним носієм державної мови, основним чинником державотворення. 

На противагу цьому, одна з функцій інших етнічних спільнот – стимулювання та 

розвиток міжнародних, міждержавних відносин Української держави. Кожна з цих 

спільнот має етнічну батьківщину, у конструктивних зв’язках з якою зацікавлені всі 

громадяни країни проживання [7, c. 300]. 

Говорячи про етнічну спільноту українців, варто вказати, що сюди відносяться не 

лише українці за походженням україномовні чи ті, хто в повсякденному житті 

спілкуються російською мовою, а й росіяни та представники інших етнічних спільнот, 

котрі в силу суб’єктивних причин реідентифікувалися як українці. Як зазначає 
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дослідник Т. Кузьо, така тенденція активно простежувалася після здобуття Україною 

незалежності, коли бути українцем стало вигідніше, ніж в часи колишнього СРСР [15, 

c. 79]. Але загалом етнічна приналежність, на думку громадян України, в першу чергу 

визначається за походженням батьків (так вважають 47,4 % дорослого населення). Є 

суттєва частка суспільства (23,3 %), котрі у питаннях етнічної ідентифікації надають 

перевагу власному усвідомленому вибору незалежно від етнічного походження своїх 

батьків. А такі ознаки, як місце постійного проживання, мова, яку людина вважає 

рідною або якою спілкується повсякденно, є етнічно детермінуючими для невеликої 

кількості громадян (9,9 %, 7,7 % та 6,6 % відповідно) [10].  

Аналізуючи особливості етнічної ідентифікації громадян України, варто вказати на 

проблему асиміляції, переходу в інший етнос, яка в історичній ретроспективі для 

українського етносу й окремих його представників була постійною та стійкою. В 

минулому багато українців було ополячено, русифіковано та навіть отуречено 

[7, c. 296]. Також потрібно звернути увагу на кризу українського суспільства, яка 

спричинилася політичним розпадом СРСР і триває дотепер, та проблему соціальної 

ідентичності українців. Криза колективної ідентичності початку 1990-х років полягала 

у критичному зменшенні ідентифікації індивідів із колективною радянською 

реальністю, яку вони колись підтримували, а також несприйнятті значною кількістю 

громадян свого нового соціуму та щойно створеної держави як середовища власного 

існування та розвитку [7, c. 304].  

З роками ситуація змінилася: відповідно до результатів соціологічних опитувань 

2007 р., майже 93 % дорослого населення сприймають Україну як свою Батьківщину. 

Сюди входять не лише етнічні українці. 63,5 % громадян України, які є росіянами за 

національністю, для яких рідною мовою є російська і які відносять себе до російської 

культурної традиції, також вважають Україну своєю рідною країною. Понад 4/5 

населення позитивно ставляться до атрибутів незалежної Української держави, а саме: 

прапора, герба, гімну, української гривні та української мови як державної [11]. 

Опитування 2015 р. показали, що абсолютна більшість населення України (67 %) 

пишається тим, що вони є громадянами України. Серед молоді – громадян України у 

віці від 14 до 35 років, що постійно проживають на території України – цей показник 

значно вищий – 81 %, що свідчить про патріотичний потенціал майбутніх поколінь. 

Причому відчуття гордості поступово зростало. Найбільш істотне зростання відбулося 

у 2005 та 2014 рр., очевидно, в результаті масових суспільно-політичних зрушень – 

Помаранчевої революції та Революції Гідності відповідно. Варто зазначити, що існують 

регіональні відмінності: найвищий показник – у Західній Україні (80 %), а найнижчий – 

на Донбасі (45 %) [4; 8].  

Говорячи про самоідентифікацію, у 2014 р. основна кількість населення в першу 

чергу себе вважає громадянами України (73,2 %), ще для 12,3 % головною є 

ідентифікація з містом чи селом проживання, а для 6,8 % – з регіоном проживання [13]. 

Ці дані свідчать, що і після 25 років незалежності українське суспільство ідентифікує 

себе, в основному, із державою, а етнічна приналежність як особистісна характеристика 

нехтується: лише 1,3 % визнають себе в першу чергу представником свого етносу, 

нації. Цей показник менший навіть за кількість мешканців України, котрі вважають 

себе громадянами колишнього Радянського Союзу (2,9 %) та громадянами світу 

(1,9 %)[13]. Також в питаннях етнічності/національності значною є частка населення 

України (25,8 % дорослого населення), котрі заперечують вагомість даних категорій 

для самоусвідомлення та соціальної ідентифікації. На їхню думку, можна не належати 

до жодної конкретної національності, визнаючи себе просто людиною. Поширення 

таких етнонігістичних поглядів по території України є неоднорідним: найменше – на 
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Заході, а найбільше – у південних та східних областях, а також дане бачення є досить 

популярним серед росіян та представників інших етнічностей [10].  

Загалом, як відзначають дослідники, для Східної України, де переважають 

геополітичні орієнтації на Росію, характерною є криза етнічного статусу українців, а 

відтак є нетиповим високий рівень етнічної ідентифікації. Ситуацію у цьому регіоні 

можна охарактеризувати як «націоналізм матрьошки», адже тут накладаються 

радянська, національна, етнічна, регіональна і місцева ідентифікація. Найбільш 

поширеними є слабка нестійка ідентифікація із двома чи більше етнічними групами 

(приміром, людина усвідомлює свою приналежність одночасно до української, 

російської і білоруської етноспільноти), панетнічна ідентифікація («я – радянська 

людина, чи громадян Радянського Союзу»), а також етнонігілізм, особливо в 

прикордонних з Російською Федерацією районах [17, с. 271–272].  

В якості доказу існування етнонігілізму в українському суспільстві можуть 

слугувати також результати опитувань громадської думки. Зокрема, на думку громадян, 

ключовими факторами, котрі здатні об’єднати людей в українському суспільстві, 

вважаються в першу чергу патріотичні почуття громадян (41,7 % дорослого населення), 

а також невдоволеність владою (36,3 %), віра в краще майбутнє (35,4 %), відчуття 

втрати нормального життя (34,1 %) тощо. У той час як національна приналежність 

розглядається інтегруючим чинником сучасного українського соціуму лише 12,2 % 

громадян України [8]. Також абсолютна більшість громадян України переконані, що 

найкраще може згуртувати народ України в єдину спільноту прагнення до істотного 

підвищення добробуту населення, встановлення рівних прав та однакових правил 

співіснування в рамках однієї держави (України). Найменшою мірою знання і 

розуміння української культури і мови допоможе суспільству порозумітися стосовно 

минулого та визначитися щодо майбутнього розвитку Української держави – так 

вважають близько 8 % громадян [12]. Окрім цього, специфічним є розуміння 

населенням поняття «українська нація»: понад третина (38,8 %) вважає, що це – всі 

громадяни України незалежно від їхньої етнічної приналежності, мови, якою вони 

спілкуються, національних традицій, яких вони дотримуються і за якими виховують 

своїх дітей [10]. 

З огляду на це можна стверджувати, що етнічна приналежність не є чітко 

усвідомлена, а її значення для власної самоідентифікації нехтується, що і є проявами 

етнонігілізму. Тобто криза етнічності сучасного українського суспільства і далі існує. 

Значна кількість факторів стоїть на заваді процесу етнічного самовизначенню 

індивідів в Україні, в тому числі і відсутність та невідповідність культурних зразків, які 

передбачають схеми орієнтації та поведінки в соціумі [6]. Так, станом на 2007 р. в 

Україні переважна більшість дорослого населення (57,9 %) дотримується української 

культурної традиції, проте є і значна кількість громадян України, котрі відносять себе 

до представників іншої культури – радянської (19,4 %), російської (10,1 %), 

загальноєвропейської (6,4 %). Така ситуація поступово змінюватиметься: через 20–25 

років прогнозують, що і в подальшому питома частка населення України 

дотримуватиметься українських національно-культурних цінностей (37 % дорослого 

населення); радикально зменшиться кількість тих, хто вважатиме рідним «радянське» 

та «російське» – таких у 2027–2032 рр. буде 2 і 3 % відповідно; майже у 3 рази 

порівняно із 2007 р. зросте чисельність громадян України, орієнтованих на 

загальноєвропейську культуру (17,8 %). Проте тенденція мультикультуралізму, яка, 

згідно із прогнозом, домінуватиме у різних регіонах України, свідчить про те, що 

громадяни України для спільного співжиття та успішного суспільно-економічного 

розвитку об’єднуватимуться на засадах толерантності, солідаризму, кооперації, 



 264 

відкидаючи етнічну приналежність як дезінтегруючий для такого типу суспільства 

чинник [9]. 

Таке становище зумовлене тим, що усвідомлення громадянами своєї 

приналежності до етнічної спільності відбувається не в результаті особистих 

преференцій, а, в основному, під дією навколишньої дійсності. В незалежній Україні в 

умовах етнічно змішаного середовища набуття етнічності часто ускладнене або 

диференційоване, адже відсутній зв’язок із однією національністю, єдиною культурою 

та немає спільності ідеалів, настроїв, образу колективного майбутнього. Навіть 

сьогодні Україна не об’єднана національним інформаційним, культурним простором і 

позбавлена загального розуміння власної історії та етнічності [7, c. 301]. Це – наслідки 

багатьох десятиліть радянської окупації, коли визначальний вплив на усвідомлення 

етнічної приналежності мала державна ідеологія, популяризація суспільно-політичні 

ідеї, сформованих елітою пануючого етносу – росіян. Категоріями суспільної 

свідомості були не «етнос» та «нація», тобто «своє», «окреме», «унікальне», а 

«держава», цінності радянського ладу, тобто «універсальне». І це радянське 

«універсальне» подавали та присилували переживати як «своє». Хоча, як справедливо 

зазначає дослідник М. Козловець, «радянське універсальне» насправді було погано 

прихованим «російським своїм» [1]. 

У колишніх республіках СРСР, в тому числі й Україні, етнічні росіяни займали 

особливе преференційне становище у сфері культури, політики, економіки. До кінця 

1980-х рр. українці мали чисельну перевагу лише у двох галузях – сільському і 

лісовому господарствах [15, c. 72]. З огляду на ці соціально-економічні умови, а також 

через страх потенційної дискримінації багато українців декларували свою 

приналежність до російського етносу. Близько 20 % шлюбів в Україні були змішаними, 

а діти, народжені у таких союзах, ідентифікували себе росіянами. У період між 1970 і 

1989 роками кількість етнічних українців, котрі визнавали себе такими, зменшилася на 

2,5 %, а тих, хто вважав себе росіянином, – зросла майже на 3 %. Одночасно 

відбувалося скорочення кількості україномовного населення, оскільки мова незмінно 

формує етнічну ідентичність. Більше того, вища народжуваність серед росіян зумовила 

зростання чисельності некорінних етнічних груп в Україні [16, с. 166]. 

Дана ситуація ускладнювалася офіційною лінією радянської національної 

політики, згідно із якою українці, а також білоруси розглядалися не як окрема етнічна 

група, а швидше регіональне відгалуження «русского народа», котрі повинні 

«возз’єднатися» у вигляді нової спільноти – російськомовного Homo sovieticus [15, 

c. 73]. Навіть через 18 років після краху СРСР в деяких регіонах України, зокрема в 

Криму, побутувала думка, що етнічні українці та росіяни – це один народ, тобто єдина 

соціокультурна спільнота, і між ними практично немає відмінностей. Це твердження 

підтримували майже 56 % дорослого населення півостров [10]. 

Таким чином, в часи Радянського Союзу українці ідентифікували себе як меншість 

та зазнавали утисків у процесі русифікації та деетніфікації. Із здобуттям незалежності 

та статусу титульної нації у переважної більшості українців все ж залишилося 

усвідомлення себе як другосортної етнічної меншини, що породило невпевненість та 

пошук нових сенсів і цінностей [16, с. 166]. Як стверджують дослідники 

постколоніалізму, колонізований етнос поступово засвоює, інтерналізує негативний 

образ самого себе, який йому нав’язують колонізатори, культурна відмінність під 

чужим оціночним поглядом обертається на слабкість, інакшість – на вбогість. 

Поневолена нація переймає зневагу та зверхність колонізаторів на себе як свою 

внутрішню якість, чужа негативна оцінка стає самооцінкою, ненависть до гнобителів 

обертається ненавистю до самого себе та своїх одноплемінників [7, c. 301]. Як наслідок, 

часто утвердження або захист української ідентичності будується на негативному 
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принципі побудови дефініції, тобто заперечується чужа – російська – ідентичність. 

Українці визначають себе як не-росіяни (яскравим свідченням цього є монографія 

Л. Кучми «Україна – не Росія»), тобто протиставлення здійснюється за етнічною 

ознакою [1]. 

Сьогодні проблема етнічного самоусвідомлення громадян України, а відтак і 

небезпека масового поширення етнонігілістичних тенденцій підсилюється наявністю 

кількох стратегій національної ідентифікації, а саме: становленням європейської 

ідентичності українців; існуванням панросійської ідентичності; відродженням 

української ідентичності. 

Панросійська ідентичність проявляється в образі «радянської людини», котра 

репрезентує знеособлене тоталітарне суспільство з міцними радянськими стереотипами 

та великою ностальгією за СРСР. Така людина відчужена від української нації і разом із 

цим залишається одним з «пролонгаторів» соціально-економічної та духовної кризи [6]. 

Дослідники характеризують українця, котрий відчуває свою етнічну близькість із 

європейською спільнотою, як соціально відповідальну людину, закорінену в 

українській національній традиції та європейській культурі, діяльність котрої базується 

на національних і загальнолюдських цінностях [6]. Як свідчать результати 

соціологічних опитувань, такий тип етнічної ідентифікації притаманний невеликому 

прошарку населення (найбільша частка – на Заході України, а також серед молоді віком 

18–29 років). Проте варто вказати на позитивну динаміку, котра спостерігалася 

впродовж трьох років – з 2012 по 2014 рр.: 33,8 % населення України відчували себе 

європейцями у 2012 р., тоді як через рік, у 2014 р. тих, хто відчував свою приналежність 

до культури та історії європейського співтовариства, налічувалося 37,6 % [9]. 

Більше того, сучасне українське суспільство з атомізованою ідентичністю існує 

одночасно у двох взаємовиключаючих екзистенціальних вимірах: один – орієнтація на 

загальнолюдські цінності свободи, справедливості, права, людиноцентризм у політиці 

та економіці; інший базується на цінностях примату держави, навіть родового 

патерналізму, в якому нехтуються принципи демократії, ідеалізується радянське 

минуле, вітається авторитаризм та пропагується «східнослов’янський» націоналізм [14]. 

Тому заперечення своєї етнічності та пошук інших систем координат для побудови 

свого «Я» стало логічним наслідком для певної частини населення України.  

Таким чином, приналежність громадян України до різних соціально-культурних 

традицій, коли в їх світоглядних установках побутують взаємовиключні речі, 

наприклад, вітання державного патерналізму та прагнення до ринкової економіки, 

викликає захисну реакцію – етнонігілізм. Така позиція сприяє суспільній стагнації та 

створює ілюзію якогось суспільного компромісу – нетривкої рівноваги, порушення 

котрої спричинить серйозні соціальні і психологічні наслідки як для окремого індивіда, 

так і для українського суспільства загалом [7, c. 312]. 

Висновки. Для здорового націєтворення українцям потрібно подолати 

ментальність ясиру, а подеколи і ментальність яничара; росіянам, які мешкають на 

теренах України, – «ментальність орди». Українське суспільство загалом слід вивести із 

соціальної апатії та наполегливо культивувати і поширювати цінності українства: 

історію, культуру, мову, звичаї тощо. Адже людина із позитивною етнічною 

ідентифікацією відчуває гордість за свою країну, націю, повагу до оточуючих та до 

себе, а також усвідомлює власну відповідальність за долю своєї держави. 

 



 266 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Козловець М. А. Ідентичність: поняття, структура і типи / М. А. Козловець // 

Вісник Житомирського державного університету. – 2011. – Випуск 57. – С. 3–9. 

2. Левус Н. І. Особистість етнічно толерантної людини: яка вона? / Н. І. Левус // 

Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України. – 2013. – Випуск 22. – С. 313–323. 

3. Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, 

економічні, етнічні аспекти // Авт. кол. Власенко Н. С., Лібанова Е. М., Осауленко 

О. Г. та ін. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 558 с. 

4. Результати соціологічного дослідження «Молодь України – 2015» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :  

https://www.gfk.com/.../Molod_Ukraine_2015_Infographics_UA.pdf  

5. Солдатова Г. У. Психология межэтнической напряженности / Г. У. Солдатова. – 

М. : Смысл, 1998. – 389 с. 

6. Солнишкіна А. Ідентифікаційні стратегії в сучасному українському суспільстві: 

соціокультурний контекст / А. Солнишкіна // Публічне управління: теорія та 

практика. – 2010. – № 3–4. – С. 385–393. 

7. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування : 

монографія / М. Т. Степико. – К. : НІСД, 2011. – 336 с. 

8. Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва». Опитування. До Дня 

Незалежності: що українці думають про Україну? [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : 

http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/do-dnja-nezalezhnosti-sho-ukrainci-dumayut-pro-

ukrainu__1440150573.htm  

9. Центр Разумкова. Соціологічні опитування. Культура [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  

http://www.razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php?cat_id=143  

10. Центр Разумкова. Соціологічні опитування. Національність [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php?cat_id=195  

11. Центр Разумкова. Соціологічні опитування. Патріотизм [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  

http://www.razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php?cat_id=182  

12. Центр Разумкова. Соціологічні опитування. Реґіональне різноманіття України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://www.razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php?cat_id=31 

13. Центр Разумкова. Соціологічні опитування. Самооцінка [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  

http://www.razumkov.org.ua/ukr/socpolls.php?cat_id=164  

14. Kuzio T. Nationalism, identity and civil society in Ukraine: understanding the Orange 

Revolution / T. Kuzio // Communist and post-communist studies. – 2010. – № 43. – 

Р. 285–296. 

15. Kuzio T. Theoretical and Comparative Perspectives on Nationalism: New Directions in 

Cross-Cultural and Post-Communist Studies / T. Kuzio. – Columbia University Press, 

2007. – 436 p.  

16. Wolchik Sh. L. Ukraine: The Search for a National Identity / Sh. L. Wolchik. – Rowman 

& Littlefield, 2000. – 310 р. 

17. Zhurzhenko Т. Borderlands into Bordered Lands: Geopolitics of Identity in Post-Soviet 

Ukraine / Т. Zhurzhenko. – Columbia University Press, 2014. – 334 p.  


