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Європейська інтеграція, задекларована як стратегічний напрям розвитку України, є не
лише зовнішньополітичним вектором, а й орієнтиром цінностей для всього українського
суспільства. Тематика європейської інтеграції дедалі частіше породжує навколо себе численні
дискусії та викликає неоднозначне ставлення. Дослідники відносин Україна-ЄС і потенційної
інтеграції нашої країни до європейського простору не дають стовідсоткових позитивних
прогнозів, усе більше звертаючи увагу на недоліки членства України в Євросоюзі, і
намагаються визначити ті сфери інтеграції та співробітництва, які є вирішальними для вступу
нашої держави до ЄС.

Теза про те, що на шляху України до Європи стоять суто економічні перепони була б
переконливою, якби ЄС досі утримував статус лише економічного об’єднання держав. Але
нині, Європейський Союз має власне громадянство, валюту, законодавчий та виконавчий
органи, тобто атрибути радше не об’єднання держав, а окремої держави (чи протодержави).
Отже, просування України до Європи – це набагато ширший процес, ніж формально-політичне
зближення з Європейським Союзом.

Актуальність даного дослідження зумовлена активними процесами в євро інтеграційному
напрямку, яким охоплено більшість сфер діяльності в Україні. У контексті здійснення
євроінтеграційного зовнішньополітичного курсу в Україні відбувається економічна, політична
та юридична адаптація до євроінтеграції, але країна залишається осторонь соціокультурних
процесів об’єднаної Європи. Наслідком такого підходу є те, що на відміну від громадян країн-
членів ЄС «більшість громадян України не відчувають себе європейцями, не усвідомлюють
свою належність до культури й історії європейського співтовариства» [1, с. 54]. Насправді,
основним завданням на цьому шляху є розбудова Європи в самій Україні – так звана
європеїзація України.

Європеїзація є однією з найпопулярніших тем європейського наукового простору. Інтерес
до неї, звичайно, пов’язаний з поглибленням інтеграційних процесів у межах Євросоюзу та
перетворенням його з об’єднання держав на наднаціональне утворення, що є самостійним
актором і суб’єктом міжнародних відносин. Належну увагу цій проблемі приділили, зокрема,
такі європейські й американські вчені, як Фоссум Д. Е., Русконі Г. Е., Пфетч Ф., Коувеліотіс К.,
Фатчс Е., Наут Р., Маурітіс ван дер Він А., Барнетт К., Фейвел А., Васіка Г., Луна-Арокас Р.,
Джеромі В.,  Вайлант Г.,  Ворд К.,  Янг К.,  Лайт Д.,  Ольсен Д. П., Біфулко М., Бейч І. та інші.
Ідея європеїзації України є актуальною й у вітчизняній науці. Наприклад, «європеїзацію»
політичного життя в Україні розцінює як найбажаніший результат суспільно-політичних
трансформацій О.О. Ковальова [2]. У дослідженні О. Фісуна озвучено думку про те, що в
Україні повинна бути створена «західна ідентифікація» [3, с. 147].

Узагальнено підходи до проблеми європеїзації розглядають у двох аспектах. З одного
боку, як перебіг політичної та інституційної адаптації до євроінтеграції та об’єктивні зміни в
економічній сфері країн-членів, а з другого – як переформатування національної ідентичності
та створення наднаціональної європейської ідентичності [4, с. 262].

Досліджуючи комплекс питань, пов’язаних з європейською ідентичністю, потрібно взяти
до уваги різноманітні проекти будівництва Європи як цілісного простору, які виникають вже в



ХХІ столітті. Нині існує три основних проекти майбутнього Європи в інституційних
межах Європейського Союзу. Перший проект орієнтований на те, що Європа буде одним з
визначальних чинників сили на світовій арені. Другий проект, який умовно можна назвати
соціальним проектом, частково протилежний першому і орієнтований на гуманістичні
цінності, права людини і демократію. Третій проект, протилежний двом попереднім,
намагається захищати національні держави, або навіть зміцнювати їхню індивідуальну роль в
об’єднаній Європі.

Що стосується безпосередньо європейської ідентичності, то існує три стратегії її
формування. Перша схожа на те як будувались національні ідентичності. Тобто, через
історичні міфи про спільне християнське коріння, починаючи від Римської імперії і
гуманістичних традицій Відродження. Навіть більше, ідеологія Європи як демократичного і
модерного проекту, а також певні ритуали (Євровибори) та євросимволізм (прапор, гімн,
паспорт) були використані, щоб підкреслити спільну культурну ідентичність. По-друге, було
впроваджено наднаціональні системи права, які гарантували мешканцям Європи не тільки
основні права, але й специфічні права ( наприклад, для робочої сили, за умовами Римського
договору). І, нарешті, було впроваджено нову форму європейського громадянства –
“громадянин союзу”, яке підтверджувала право на вільне пересування територією держав-
членів, право звертатися до Європарламенту та до європейського омбудсмена [5].

Серед дослідників питання європейської ідентичності існують скептики, які
стверджують, що спільної європейської ідентичності не існує, а спільні цінності демократії та
прав людини є хоча й гарними, проте абстрактними поняттями. Конкретніші характеристики
спільних історії та релігії не спрацьовують у глобалізованому світі (адже не можна не зважати
на численний прошарок натуралізованих іммігрантів-мусульман, що мешкають у країнах ЄС).
Тому постає питання: чи потрібно формувати окрему ідентичність на грунті Європейського
Союзу? На прикладі держав-флагманів ЄС Німеччини, Великої Британії та Франції, які по-
різному ставляться до потреби єднання свідомості своїх громадян на основі європейської
спільноти, можна простежити неоднозначність процесів формування європейської
ідентичності, яку вони розглядають, зважаючи на власний історичний досвід [6].

Об’єднання Європи, що розпочалося після Другої світової війни, дало можливість
економічно розбитій, політично виснаженій, розділеній географічно Німеччині компенсувати
втрату власної національної гордості та ідентичності. Німецькі уряди, від часів Конрада
Аденауера, намагалися дотримуватися курсу на європейську інтеграцію, вважаючи останню
надійним захистом від націоналізму, який уже призвів країну до катастрофи. Окрім того,
переможеній державі доводилося заново знаходити своє місце на міжнародній арені, що теж
було легше зробити в межах об’єднаної Європи.

Усе це сприяло тому, що до 1960-х років у ФРН сформувалась національна ідентичність,
що була нерозривно пов’зязана з ідеєю “європейської Німеччини”. Європейська німецька
державно-національна ідентичність збереглася і після завершення “холодної війни”, і після
об’єднання Німеччини. Її наявність пояснює чому німецькі політичні еліти, як християнські
демократи, так і соціал-демократи, підтримували подальші кроки своєї країни в напрямку до
європейської інтеграції [7].

Зовсім іншим був шлях до інтеграції Великої Британії. У цій країні завжди існувало
відчуття своєї відмінності від “континенту”. Будучи в недалекому минулому найбільшою
імперією у світі, відчуваючи себе однією з основних країн-переможниць у Другій світовій
війні та зберігаючи доволі тісні контакти із США, Велика Британія не поспішала зближуватися
з Європою. Це сприяло тому, що британці дуже обережно ставились до ідеї європейської
інтеграції і зважились на неї не відразу.

Свого часу в цій країні відбувалися гострі парламентські суперечки щодо ратифікації
Маастрихтського договору. Затятими противниками Маастрихту були консерватори, які
бачили в тісній політичній інтеграції з “континентом” втрату Британією свого статусу “великої
держави” [8].

У Франції, на відміну від попередніх країн, ставлення до Європи та європейської
ідентичності зазнало деяких змін. За часів майже необмеженої влади генерала Де Голля, коли
треба було піднімати національний дух, культивувався міф французької величі та виняткової
цивілізаторської місії Франції. Разом з тим, існував страх перед Німеччиною та німецьким



реваншизмом. Тому Де Голль був одним із послідовних прихильників об’єднання з
Європою, що унеможливило б німецько-французьку війну.

За часів Міттерана і розквіту соціалізму ставлення до інтеграції у Франції дещо
охолонуло, оскільки європейська спільнота почала деякими політиками сприйматись як “клуб
капіталістів”. Але із середини 80-х років знову закріпилася європейська орієнтованість
Франції. При цьому в країні сформувалось бачення Франції першою державою-нацією в
Європі, а інші держави континенту вважались у французькій риториці нащадками
“просвітництва”, “демократії” та “республіканізму” (набутків французької історії). Унаслідок
політичні еліти, починаючи від ліво-центристів у 1980-х і закінчуючи право-центристами,
інкорпорували “Європу” у французьку колективну ідентичність [7].

Отже, можна констатувати наявність у самому Європейському співтоваристві трьох
конкуруючих варіантів європейської інтеграції: німецького – найтісніша інтеграція аж до
формування єдиного федеративного об’єднання; англійського – досить вільна інтеграція,
більш економічна, ніж політична; французького – проміжного.

Що стосується доктринального обґрунтування європейської ідентичності, то в Європі на
сьогодні існує два доктринальні, можливо, навіть конкуруючі і взаємовиключні підходи до
визначення європейської ідентичності.

Коли країни Європи тільки починали інтегруватися, закладалося розуміння європейської
ідентичності, яке наразі називається «союзний націоналізм». Його зміст полягав у тому, що всі
учасники процесів європейської інтеграції були поєднані спільною історією, спільною
територією, спільною культурою – це і стало основою європейської ідентичності. Тому
союзний націоналізм європейської спільноти скептично ставився до можливості істотного
розширення європейського співтовариства. На думку європейських істориків, союзний
націоналізм експлуатував певне протиставлення країн старої Європи з їхньою спільною
історією всім іншим країнам. На сході європейській спільноті протистояли слов’янські народи,
які були під впливом СРСР, а тепер – Росії. З другого боку, на заході через Атлантику – США,
які є наддержавою і з якими треба конкурувати [9].

Чинник протиставлення в межах концепції союзного націоналізму сприяв початковій
інтеграції європейських народів, бо був зрозумілим і усвідомленим багатьма європейцями.
Однак фундатори ЄС, почавши перетворювати суто економічний союз у політичний,
усвідомили необхідність пошуку інших, глобальніших критеріїв європейської ідентичності.

Відтак, у Європі виникло розуміння європейської ідентичності як спільності цінностей –
це вірність основам демократії, схильність до правової держави і повага до відмінностей, тобто
– толерантність. Звісно, найвищою соціальною цінністю в Європі є людина, а все державне й
соціальне життя спрямовані на забезпечення максимальної зручності її існування та комфорту.
Такий європейський ідеалізм, заснований на спільності цінностей для всієї Європи, навіть
припускав можливість поступового відмирання національних держав у ЄС. У перспективі –
перехід до великої наддержави «Європейський Союз», до єдиного спільного громадянства
тощо. У наукових та експертних колах цей підхід до розуміння європейської ідентичності на
основі спільності цінностей дістав назву «патріотичний конституціоналізм» [9].

На думку багатьох авторитетних спеціалістів, шлях до європейської ідентичності лежить
через усвідомлення своєї національної ідентичності. Тому народи, які нині асоціюють себе з
Європою, спочатку вирішили свої внутрішні проблеми, позбулись історичних образ, а лише
потім стали повноправним членом великої європейської сім’ї народів. На спільності
національних ідентичностей європейських народів якраз ґрунтується підхід союзного
націоналізму до визначення європейської ідентичності.

Отже, поява європейської ідентичності є наслідком кількох тенденцій та процесів. По-
перше, вона постає як колективна ідентичність усередині спільноти, сформованої в межах
кордонів ЄС. Відповідно до конструктивістських концепцій продукування ідентичностей саме
за кордоном визначеної території з’являється образ «іншого», який є обов’язковою умовою
появи будь-якого типу ідентичності. По-друге, поява наднаціональної ідентичності
«європеєць» є також необхідною з огляду на потребу легітимації існування наднаціонального
інституту «Європейський Союз» для громадян країн-членів [10, с. 121]. Отже, поява
наднаціональної колективної ідентичності «європеєць» засвідчує, що ЄС стає не менш
важливим політичним утворенням, ніж національна держава. Як зазначає Д. Ольсен, «через



європеїзацію створюються відчуття належності до європейської спільноти, відчуття
емоційної прив’язаності до неї та спільної системи смислів і значень» [11], що існують у її
межах. Отже, незважаючи на те, що «інституції та ідентичності є порівняльно стабільними
елементами політичного життя» [11], їхня трансформація під впливом інтеграційних процесів
у Євросоюзі все ж відбувається, і національні ідентичності стають інклюзивнішими (від анг.
inclusion – включення). Це означає, що «іншими» визначаються не ті, хто є поза межами
національних держав, а ті, хто є поза межами наддержавного утворення (ЄС у нашому
випадку).

Процеси європеїзації та створення наднаціональної колективної ідентичності
«європеєць» набудуть чіткіших рис, якщо звернутись до конструктивістської парадигми теорії
міжнародних відносин (ТМВ). Особливістю конструктивістського підходу є те, що на відміну
від класичних шкіл ТМВ, які аналізують міжнародні відносини з позицій економічної
могутності та військової сили, він залучає до свого арсеналу соціокультурний контекст – ідеї,
змісти та цінності. Інтерпретація міжнародних відносин з такої точки зору підвела
конструктивістів до висновку, що формування (конструювання) ідентичностей акторами
міжнародних відносин є основними міжнародними процесами [12, с. 63]. З цієї позиції ЄС як
актор міжнародних відносин будує свою ідентичність, і це є змістом його діяльності.

Як зазначає І.  Тимофеєв,  починаючи від кінця 1980-х рр. науковці акцентували свій
інтерес на зміщенні політичної ідентичності від національної держави до недержавних
суб’єктів.  Цей зсув пояснювався тим, що в умовах глобалізації національна держава
«губиться» на тлі нарощення могутності наднаціональних співтовариств (ЄС, СНД) [13]. На
практиці це виявляється в тому, що в громадянина держави з’являється ще одна колективна
ідентичність – наднаціональна, і людина починає ідентифікувати себе не тільки з
національною державою, а й з наднаціональним утворенням.

Повертаючись до поглядів конструктивістів, зазначимо натупне:
· Унаслідок руйнування Вестфальської системи міжнародних відносин, розмивання

національного суверенітету та появи концепції «розділеного суверенітету» держава
частково втратила колись монопольне право контролювати

· соціокультурну сферу, що є сферою формування ідентичності. Це право перейшло до
наднаціонального утворення.

· Наднаціональні утворення спричинюють трансформацію національних ідентичностей,
втручаючись у соціокультурну сферу держав-членів, так як здійснюють власні політики
ідентичності (освітню, культурну, інформаційну тощо). Національна ідентичність як
сфера ідей і цінностей трансформується під впливом наднаціональних акторів
міжнародних відносин, які долучають до теренів національної держави свої ідеї, цінності
та змісти.

· Метою побудови наднаціональних ідентичностей є реконфігурація національних
ідентичностей, зміна в системі ідентичностей пересічних громадян.

· Оскільки наднаціональне утворення за своєю структурою та функціями є подібним до
держави, то для побудови наднаціональної ідентичності використовуються саме ті
механізми, що й для конструювання національної ідентичності:

1) різноманітні проекти наддержавних об’єднань, що створюються та розвиваються
відповідною елітою, розвиток і впровадження ідеологем і міфів, що є механізмами
соціокультурного синтезу всередині наднаціонального утворення;

2) політика громадянства наддержавного утворення;
3) побудова спільного інформаційно-комунікаційного простору, що поширює в

суспільстві ідеї щодо легітимності наднаціонального утворення та створює уніфіковані
поля обміну й комунікації; поява певної наднаціональної «уявленої спільноти»;

4) уніфікація та гомогенізація освітніх систем країн-членів; освітні системи
спрямовуються, зокрема, на виховання громадян наднаціонального утворення;

5) запровадження однієї мови, що виконували б функцію lingua franca для об’єднаної
спільноти;

6) здійснення наднаціональної культурної політики, у якій особлива увага приділяється
розвитку наднаціональної системи бібліотек;

7) символізація наднаціонального рівня (прапор, гімн, наднаціональна валюта,



архітектура, інша спільна символіка).
Сьогодні є всі підстави вважати, що запропоновані в доповіді Комітету Адоніно на

Міланській Європейській раді 1985 року перераховані механізми використовуються в
Європейському Союзі для побудови наднаціональної європейської ідентичності [14].

Повертаючись до питання майбутньої євроінтеграції нашої держави, то, на думку
експертів, Україна, щоб здобути перепустку до європейського простору, повинна враховувати
різні підходи до визначення європейської ідентичності. Ідеться про вже згадані вище
доктринальні підходи союзного націоналізму та патріотичного конституціоналізму. З огляду
на перший підхід, Україні необхідно підкреслювати спільність української та
загальноєвропейської культури. З урахуванням другого підходу до розуміння європейської
ідентичності – патріотичного конституціоналізму – необхідно збудувати Європу в самій
Україні. Що це означає? Насамперед – необхідність провести численні реформи в Україні,
спрямовані на перебудову її соціального, політичного економічного та державного устрою.
Метою всіх змін повинне бути створення в Україні системи життя, комфортної для людини.
Кожна людина, індивід повинна бути найвищою соціальною цінністю – це є справжньою
основою європейської ідентичності та європейської цивілізаційної моделі. Побудова
справжнісінької Європи в Україні – це шлях досягнення європейської ідентичності. Окрім
цього, Україні, у якій постали проблеми відсутності, власної національної ідентичності міг би
стати в нагоді досвід Німеччини. Ідея європейської інтеграції може стати сильним
об’єднувальним чинником, який забезпечить національну єдність у середині України. Проте
навряд чи можна покладати надії на розчинення в європейській ідентичності. Потрібно мати на
увазі, що, лише культивуючи свою унікальність і доводячи власну значущість, українці
можуть стати цікавими для Європи і на правах повноправних членів долучитися до спільноти
Європейського Союзу.

На жаль, нині, «у масовій свідомості дорослого населення України й надалі зберігається
високий рівень східнослов’янської відособленості та національного ізоляціонізму.
Декларативні геополітичні установки на європейську інтеграцію дещо знижують рівень
ізоляціонізму та ксенофобії, але принципово не позначаються на ставленні до представників
націй, що репрезентують розвинені країни Західної Європи й Америки» [15, с. 42].

Щодо проблеми ідентичності така ситуація означає, що, незважаючи на позиціювання
України як європейської держави, Європа та європейці досі є чужими для українських
громадян, уособлюючи образ «іншого». Для порівняння: у більшості центральноєвропейських
пострадянських держав унаслідок розпаду Радянського Союзу та участі в європейських
інтеграційних процесах «відбувається європеїзація (або реєвропеїзація) національних
суспільств – їхнє повернення до Європи» [16, с. 945]. З огляду на це постає запитання щодо
необхідних кроків, які мають бути здійснені для того, аби Європа припинила бути «іншою» та
«чужою» для українців і збільшилася б кількість громадян, які підтримують європейський
зовнішньополітичний курс. Відповіддю на це запитання може стати розробка концепції
європеїзації українського соціокультурного середовища та української національної
ідентичності, оскільки саме ідентичність є сферою, у якій можуть з’явитися спільні з Європою
ідеї, цінності та змісти.

На відміну від зазначених процесів у країнах-членах ЄС в Україні європеїзація, якщо і
відбувається, то як юридична, інституційна та частково економічна адаптація до
євроінтеграції. Про приєднання до соціокультурних процесів у ЄС і створення в Україні
європейської наднаціональної ідентичності не йдеться. Для подолання образу Європи як
образу «іншого» мають бути задіяні глибші механізми, що призведуть до появи в Україні
спільних з Європою ідей, цінностей і змістів. Очевидна необхідність впровадження в Україні
дієвішої практики легітимації зовнішньополітичного курсу, якою може стати політика
європейської ідентичності. Під політикою європейської ідентичності розуміється система
цілей і заходів, які здійснюються державою для створення умов, за яких громадяни
ідентифікували б себе як з національною державою, так і з наднаціональним утворенням
Європейський Союз.

Політика європейської ідентичності допоможе у визначенні тих пріоритетів, що
допомогли б Україні стати повноправним членом європейської спільноти. У контексті
трансформацій національних ідентичностей країн Європи повинна відбутись і трансформація



української національної ідентичності. Подолання «східності» повинне перетворитися на
один з елементів національного проекту. Шлях реєвропеїзації подолали центральноєвропейські
країни з пострадянського табору, які нещодавно стали членами ЄС [14].

Саме така мета сьогодні потрібна й українському суспільству. Визначивши метою
формування одночасно з українською національною ідентичністю європейську ідентичність,
українське суспільство отримає нові, чітко окреслені орієнтири розвитку. Адже політика
наднаціональної європейської ідентичності передбачає не просто партнерство та
співробітництво, а включення Європи до щоденного світу українського громадянина так само,
як об’єднана Європа перетворилася на щоденну реальність громадян країн-членів ЄС [17, с.
66].

В Україні європейська наднаціональна ідентичність повинна створюватися за допомогою
тих самих механізмів, що їх використовує ЄС для побудови ідентичності всередині
наднаціонального утворення. Отже, реалізація політики європейської ідентичності може
відбуватися в Україні за таким напрямами:

1. Європеїзація України повинна перетворитися на ідеологію та практику державної еліти,
яка просуває ідею інтеграції держави в Європейський Союз.

2. Долучення України до єдиного європейського наднаціонального інформаційно-
комунікаційного простору (Single European Information Space). Цей напрям передбачає
участь у загальноєвропейських комунікаційно-інформаційних проектах.

3. Приєднання до європейського освітнього простору. Європеїзація освіти, європейський
вимір навчальних програм є відповіддю на запитання: як не знаючи, що таке Європа,
молодь підтримуватиме ідею про те, що Україна повинна стати частиною ЄС?

4. Здійснення європейської наднаціональної культурної політики та приєднання до
європейського культурного простору (European Cultural Area). Культурна політика, що
втратила роль ключового механізму формування ідентичності, повинна стати ним в
Україні. Необхідно розробити заходи, які б забезпечили розвиток української культури в
річищі європейської. Очевидно, що на території України повинна реалізовуватися, крім
культурної політики СНД та Росії, ще й культурна політика Європейського Союзу в межах
наднаціональних культурних програм.

5. Приєднання до наднаціональної європейської системи бібліотек. Разом з проектом
розвитку об’єднаної бібліотечної системи в межах СНД Україна повинна приєднатися до
європейських проектів, серед яких провідним є створення Європейської цифрової
бібліотеки «Europeana» [14].

Звичайно, окреслені напрями реалізації політики ідентичності повинні бути детально
розроблені та покладені в основу державних програм та стратегій. Це забезпечить залучення
України до соціокультурних процесів, що відбуваються на теренах ЄС, і створить умови, за
яких громадяни України відчуватимуть себе європейцями та ідентифікуватимуть себе з
відповідним наднаціональним утворенням. Отже, потрібно визнати, що нині щодо
ідентичності Україні доведеться виконувати два завдання. Перше – створення власної
національної ідентичності. Друге – побудова європейської наднаціональної ідентичності.
Створюючи власну національну ідентичність, надзвичайно важливо паралельно вкорінювати в
суспільній свідомості українців європейську тотожність.
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