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Abstract

The article deals with the problem of civil self-identification from the standpoint of
identifying oneself as a social actor within a spatio-territorial community. The authors 
pioneer the study of “intersection” of civil identity and its other kinds as well as
investigate the distinguishing features of co-existence and interaction between
different civil identities. In the paper, spatio-territorial self-identification during
1992–2006 is examined, social-demographic factors of spatio-territorial self-
 identification are researched, and indicator of identification level among population
in the Ukrainian civil space is defined.

У су часній соціології іден тичність та іден тифікація співвідно сять ся на -
сам пе ред за при нци пом струк ту ра–про цес. Будь-яку іден тичність мож на
роз гля да ти як струк тур не утво рен ня із влас ним змістом, мірою стійкості та
про тидії впли вам іззовні. Вона фор мується че рез ме ханізм іден тифікації за
пев ним ета ло ном чи зраз ком. Про цес іден тифікації з різни ми соціаль ни ми
гру па ми роз гля дається на рівні суспільно го аналізу.
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Спи ра ю чись на ти по логічне розрізнен ня, за про по но ва не сво го часу
В.Сам не ром, у на уко во му обігу останніми ро ка ми ви ко рис то ву ють по нят -
тя “ми-гру па”, “вони-гру па” та гру па “інші” [1]. “Ми-гру па” — це така
спільно та, чле ном якої лю ди на є або на ма гається ста ти, гру па “своїх”.
“Вони-гру па” — це, на впа ки, спільно та, чле ном якої індивід не хоче бути.
Що ж сто сується груп “інші”, то це такі спільно ти, до яких лю ди на не ви яв -
ляє спе ціаль но го інте ре су, хоча і знає про їх існу ван ня. Отже, іден тичність
мож на роз гля да ти як гру по ву на лежність, яка усвідом люється індивідом і
ске ро вує його по ведінку. Оскільки лю ди на вод но час відно сить себе до
різних зна чу щих груп, іден тичність на бу ває ба га то вимірності. Скажімо,
національ но- дер жав на іден тичність містить такі взаємо за лежні виміри, як 
політич ний, пра во вий, еко номічний, куль тур ний, соціаль ний, етнічний,
релігійний, іс то рич ний, те ри торіаль ний. Іден тичність може мати віднос но 
стійкий, над си ту аційний і слаб ко реф лек со ва ний ха рак тер (на прик лад, ет -
нічна іден тичність). Вод но час політич на іден тичність є тісніше по в’я за -
ною з кон крет ним си ту аційним кон тек стом і більшою мірою реф лек сив -
ною [2]. Хоча між різни ми іден тич нос тя ми існує пев ний зв’я зок, він не за -
вжди має жо рсткий ха рак тер: етнічна іден тичність не об ов’яз ко во ко рес -
пон дує з політич ною іден тифікацією: да ле ко не всі, хто іден тифікує себе
як “пред став ників пев но го ет но су”, підтри му ють політичні сили, що  ви -
ступають на за хист його прав.

Суспільні транс фор мації, які пе ре жи ває укр аїнське суспільство, по ру -
ши ли гру по ву іден тичність, коли певні гру пи на леж ності втра ти ли для лю -
ди ни по зи тив ну виз на ченість. На леж ності до “ра дя нсько го на ро ду”, “аван -
ґар дно го кла су”, “лю дей праці” тощо вже не за до воль ня ли по тре бу в са мо по -
вазі. Згідно з мо дел лю соціаль ної іден тифікації Г.Тед жфе ла та Дж.Тер не ра,
це спри чи ня ло кілька по ведінко вих стра тегій. Пер ша — це шлях роз ри ву
зв’язків. Осо бистість відок рем люється від гру пи фізич но (міграція) або
пси хо логічно (іден тифіку ю чись з іншою, більш зна чу щою гру пою). Дру га
стра тегія ста но вить по нов лен ня по зи тив ної виз на че ності влас ної гру пи, по -
в’я за не із на ма ган ням відно ви ти втра че ний гру пою соціаль ний ста тус. Се -
ред ме ханізмів, які за без пе чу ють цю стра тегію, на пе ре дній план ви хо дить
по бу до ва іден тич ності шля хом про тис тав лен ня. Це так зва на “за пе ре чу -
валь на іден тичність” (В.Гьос ле), або “неґатив на іден тичність” (Г.Ма ле в -
ська- Пейр, Ґ.Вен со но, К.Камілері). Сутність та кої життєвої стра тегії по ля -
гає в тому, що осо бистість на ма гається відно ви ти свою внутрішню іден -
тичність, про тис тав ля ю чи її тій сис темі ціннос тей, якої вона при нци по во не
сприй має. Внаслідок змін ціннісних пріори тетів у зовнішньо му соціаль но -
му світі найбільша за гро за чатує на ціннісну іден тичність, яку не мож ли во
збе рег ти іна кше, ніж шля хом за пе ре чен ня. Тому лю ди на реаґує на інших че -
рез про тис тав лен ня. Крайнім ви я вом та кої іден тич ності є “по лемічна іден -
тичність”, зок ре ма по зиція “політика — бруд на річ” [3]. Така по зиція не є
 конструктивною, бо зберігає цілко ви ту за лежність індивіда від того, що він
енергійно за пе ре чує, за ва жа ю чи по бу дові сис те ми по зи тив них життєвих
орієнтирів.
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Іншим спо со бом реаґуван ня на руй ну ван ня уста ле них гру по вих іден -
тич нос тей є зміни струк ту ри іден тич ності в бік пре ва лю ван ня пер со наль ної
скла до вої над соціаль ною. Ці на ма ган ня підси лю ють по люс еґо-іден тич -
ності порівня но з іден тичністю при пи са ною. Експе ри мен тальні досліджен -
ня, про ве дені в Росії на по чат ку 1990-х років, фіксу ва ли при близ не спів -
відно шен ня пер со наль них і соціаль них ком по нентів іден тифікаційно го по -
ля на рівні 2 : 1 [4; 5]. Де сять років по тому ця ди фе ренціація навіть по си ли -
ла ся. Досліджен ня кри теріїв виз на чен ня груп “ми” та “вони” С. Клімо вою
ви я ви ли, що іден тифікація шля хом на леж ності до “ми” містить у 3,4 раза
більше по си лань на осо бистісний ста тус, ніж на соціаль ний. На томість се -
ред груп, які утво рю ють кон ти ну ум “вони”, носії соціаль но го ста ту су трап -
ля ють ся у 3,3 раза частіше за носіїв ста ту су осо бистісно го [6, с. 88–89]. При
цьо му функцію на й важ ливішої “за хис ної” іден тифікації ви ко нує орієнтація 
на сім’ю, де ста тус на по зиція лю ди ни не погіршується з огля ду на не -
стабільність соціаль но го про сто ру. Однак “ми” — це не лише рідні, а й друзі,
колеґи, ті, хто поділя ють інте ре си лю ди ни, її цінності, став лен ня до жит тя
тощо. Вод но час “вони” — це за зви чай пред став ни ки вла ди, ба гатії, зло чинці
тощо. Так, за да ни ми за галь но ук р аїнсько го опи ту ван ня, про ве де но го в груд -
ні 1999 року Інсти ту том соціології НАНУ спільно зі служ бою “СОЦІС”,
 най сильнішою була неґатив на іден тифікація на се лен ня щодо груп ба га тих,
бізнес менів, політиків, де пу татів. Се редній індекс іден тифікації за се ми -
баль ною шка лою ста но вив 6,05, що відповідає по зиції “до волі чужі” [7,
с. 148]. Отже, зафіксо ва на у ба гать ох досліджен нях кри за іден тич ності
відби ває дес трукцію пев них еле ментів соціаль ної структури.

Існу ван ня ба гать ох груп іден тифікації по род жує про бле му по зиціюван -
ня в соціаль но му про сторі, де ті самі учас ни ки взаємодії утво рю ють за леж но 
від кон тек сту різні конфіґурації “своїх”, “чу жих” та “інших”. Чим мас штаб -
нішою є гру па “інших”, тим більше в ній різно манітних підмно жин. Вод но -
час ви щий рівень об’єднан ня пев ною мірою “нівелює” внутрішні роз біж -
ності між чле на ми груп, дає мож ливість відки ну ти іден тифікації, які в пев -
но му кон тексті вва жа ють ся не суттєвими, і до сяг ти кон солідації у діях пред -
став ників різних, інко ли навіть про ти леж них іден тифікаційних груп.

На нашу дум ку, су час не укр аїнське суспільство пе ре бу ває у стані від -
нов лен ня уста ле них гру по вих іден тич нос тей. Цю функцію ви ко нує на сам -
пе ред гро ма дя нська іден тичність, яка на ле жить до ви со ко у за галь ню валь -
них ка те горій і є осно вою фор му ван ня за галь но національ ної іден тич ності.
“Ми, ра дянські люди” зву ча ло як про тис тав лен ня усім “не ра дя нським” і
вод но час не за ва жа ло співісну ван ню все ре дині того цілого “дітей різних на -
родів”, пред став ників різних національ них, реґіональ них, мов них іден тич -
нос тей. Су час не укр аїнське суспільство досі не має та ко го іде о логічно го
підґрун тя, на яко му “ми — українці” зву ча ло б так само єдналь но, як “ми —
ра дянські”. За галь но національ на іден тичність пе ре бу ває у про цесі ста нов -
лен ня, її внутрішня струк ту рація ще три ває.

Украї на як дер жа ва по ста ла із не сфор мо ва ною політич ною нацією, ре -
ґіо наль ни ми, мов ни ми та політич ни ми відміннос тя ми. Це ста ло при чи ною
про блем но го соціаль но го ото тож нен ня “Я — член те ри торіаль ної спільно -
ти”. Ста нов лен ня не за леж ної Украї ни по ста ви ло її гро ма дян пе ред про бле -
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мою мак ро- та мікро соціаль ної самоіден тифікації, по в’я за ної з усвідом лен -
ням на леж ності до но вих те ри торіаль них груп. Ра зом із тим про це си ґло -
балізації та кож на кла да ють відби ток на фор му ван ня но вої гро ма дя нської
іден тич ності. Якщо ста нов лен ня політич них націй у ХІХ–ХХ століттях
умож ли ви ло ся внаслідок кон солідації на се лен ня пев ної те ри торії із знач ни -
ми соціаль ни ми відміннос тя ми шля хом уніфікації соціалізаційних про -
цесів, мо но поль но го впли ву на гро ма дську дум ку, час то за вдя ки воль о вим
зу сил лям, то в наш час, коли внаслідок ґло балізації інфор маційний про стір
ба гать ох країн, зок ре ма слаб коінтег ро ва них, стає відкри тим, це вель ми про -
бле ма тично.

Ґло балізація за по чат ку ва ла епо ху не виз на че ності, роз ча ру вань, втра ти
ілюзій. Се ку лярні ідей но-політичні ко нструк ти та утопії, так само як і
релігійні вчен ня ми ну лих століть, пе ре ста ли ви ко ну ва ти роль мобіліза -
ційних ідеалів, які мали вплив на по бу до ву цивілізаційної і раз ом із цим те -
ри торіаль ної іден тич ності. Ще не сфор мо вані гро ма дя нсько-те ри торіальні
іден тич ності опи ни ли ся пе ред за гро зою по вно го або час тко во го роз ми ван -
ня. По ряд із тим, за умов кос мо політи зації та універ салізації у суспільствах,
що транс фор му ють ся, про сте жу ють ся “ре не сансні” орієнтації, націоналізм
та пар ти ку ля ризм. Це своєрідна ре акція індивіда на тен денції на рос тан ня
склад ності інтер пре тації соціаль но го про сто ру.

Аналіз про сто ро во-те ри торіаль ної іден тифікації дає змо гу ви я ви ти рi -
вень іден тифікації індивіда з пев ним мас шта бом про сто ро во-те ри торіаль -
ної спільно ти; виз на чи ти самоіден тифікацію лю ди ни як соціаль но го ак то ра
в меж ах тієї чи тієї про сто ро во-те ри торіаль ної спільно ти. Пе ре жи ван ня,
усвідом лен ня індивідом своєї на леж ності до пев но го те ри торіаль но го утво -
рен ня є свідчен ням пріори тет ності для ньо го да но го соціаль но го про сто ру.
В соціологічних досліджен нях в Україні за сто со вується ме то ди ка, за до по -
мо гою якої з’я со вується пер шо чер говість про сто ро во-те ри торіаль ної іден -
тич ності. До за пи тан ня “Ким Ви себе на сам пе ред вва жаєте?” за зви чай про -
по ну ють ся як варіанти відповіді ло каль на, реґіональ на, за галь но дер жав на,
по стра дя нська, етнічна, євро пе йська та кос мо політич на іден тич ності. За
умо ви ви бо ру лише од но го варіанта відповіді з’я со вується на й пріори тет -
ніша самоіден тифікація рес пон ден та. Ди наміка відповідей в опи ту ван нях
1992–1994 та 2000–2006 років за учас тю Інсти ту ту соціології НАН Украї -
ни1, про ве де них за подібни ми вибірка ми і ме то ди ка ми, свідчить про пе ре ва -
жан ня ото тож нен ня з цілою краї ною та її те ри торією, що є важ ли вим чин ни -
ком фор му ван ня політич ної нації (див. табл. 1).
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1 Прог ра ма та інстру мен тарій пер шо го ета пу моніто ринґу були роз роб лені
Н.Паніною і Є.Го ло ва хою. За галь но національ на вибірка об ся гом 1800 осіб по -
бу до ва на Н.Паніною і М.Чу ри ло вим. Ге не раль ну су купність ста но вить до рос ле 
на се лен ня Украї ни віком більш як 17 років. Вибірка квот на, реп ре зен ту ва ла
ґене раль ну су купність за го лов ни ми соціаль но-де мог рафічни ми озна ка ми
(стать, вік, освіта, реґіональ на на лежність). Ме то дом ан ке ту ван ня було опи та но
1200 рес пон дентів. Дру гий етап про ек ту моніто ринґу роз по чав ся 2003 року і
здійснюється з ви ко рис тан ням но во го інстру мен тарію та сис те ми по каз ників,
онов ле ної дослідною гру пою на чолі з Ю.Саєнком.



Таб ли ця 1

Ди наміка відповідей на се лен ня Украї ни на за пи тан ня
“Ким Ви себе на сам пе ред вва жаєте?”, %*

Варіанти відповідей 1992 1993 1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Меш кан цем села, ра йо ну
чи міста, в яко му Ви про -
жи ваєте

24,0 25,6 29,1 31,3 30,2 31,8 32,3 30,6 24,6 27,7

Меш кан цем регіону (об -
ласті чи кількох об лас -
тей), де Ви жи ве те

 6,8  8,2  7,7  6,9  8,6  5,9  4,8  6,7  6,4  6,6

Гро ма дя ни ном Украї ни в 
цілому 45,6 39,2 34,2 41,0 34,6 41,9 41,1 44,3 54,6 51,6

Пред став ни ком сво го ет -
но су, нації – – – – –  3,0  2,5  3,1  2,1  1,8

Гро ма дя ни ном ко лиш -
ньо го Ра дя нсько го Со ю зу 12,7 15,9 16,7 12,2 17,8 12,8 13,1 10,7  8,1  7,3

Гро ма дя ни ном Євро пи  3,8  1,8  2,5  2,8  2,8  0,7  0,5  0,7  0,8  1,3
Гро ма дя ни ном світу в
цілому  6,4  4,3  3,3  5,6  5,7  2,7  2,0  2,4  2,5  2,9

* Дані за 1992 рік ста нов лять ре зуль та ти опи ту ван ня Інсти ту ту соціології НАН Украї -
ни за учас тю Цен траль но-Укр аїнсько го відділен ня ВЦДГД, N = 1752;
за 1993–1994 роки — опи ту ван ня Інсти ту ту соціології НАН Украї ни та Фон ду “Де -
мок ра тичні ініціати ви”, N = 1799;
за 2000–2006 роки — моніто ринґово го досліджен ня Інсти ту ту соціології НАН Украї -
ни, N = 1800.

Аналіз відповідей на на зва не за пи тан ня окрес лив тен денції ко ли вань
сто сов но по зицій іден тифікаційних груп рес пон дентів, які вва жа ють себе
гро ма дя на ми Украї ни та гро ма дя на ми ко лиш ньо го Ра дя нсько го Со ю зу.
Оче вид но, що у певні роки відбу ло ся іден тифікаційне “пе ретікан ня” з гру пи
“гро ма дян Украї ни” у гру пу “гро ма дян ко лиш ньо го Ра дя нсько го Со ю зу”.
Адже після 1992 року по каз ни ки іден тифікації з Украї ною зни жу ва ли ся,
але по ча ли зрос та ти після 1994 року. Так само про сте жу ва ло ся помітне зни -
жен ня, яке було зафіксо ва не у 2001 році. Подібні стрімкі відхи лен ня у став -
ленні до не за леж ності Украї ни у січні 1994 року і січні 2001 року зафіксо ва -
но та кож і в досліджен нях КМІС [8, с. 19]. По яс нен ня цьо го соціаль но го фе -
но ме на слід по в’я зу ва ти з чин ни ком довіри до політич них інсти тутів: ко ли -
ван ня національ но-дер жав ної іден тифікації на се лен ня де терміну ють мас -
штабні політичні кри зи, які мали місце за тих років. За гос трен ня політич ної
си ту ації у 1993–1994 ро ках, по в’я за не з пар ла м ентськи ми та пре зи д ентськи -
ми ви бо ра ми, на ко пи чен ня про тес тних намірів у зв’яз ку з еко номічни ми не -
га раз да ми та роз пал “ка сет но го скан да лу” у 2001 році спри я ли делеґіти мації
вла ди в очах пев ної гру пи гро ма дян. На томість різке зрос тан ня довіри
до  влади відра зу після По ма ран че вої ре во люції ще раз до ве ло, що ці ко ли -
ван ня були по в’я зані з чин ни ком довіри до політич них інсти тутів. Останні
досліджен ня свідчать, що по при реґіональ ну по ля ри зацію у політич но му
вимірі, “по стпо ма ран че ве” роз ча ру ван ня вла дою, за галь но дер жав на іден -
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тифікація на се лен ня Украї ни не тільки зрос ла (а це спос терігається за га лом
в усіх реґіонах), але й стабілізу ва ла ся.

Ви ок рем лю ю чи опи ту ван ня, яке було про ве де не 2005 року (саме в цьо му
році відбу ли ся кар ди нальні зміни у про сто ро во-те ри торіальній іден тифікації 
укр аїнсько го суспільства), мож на помітити, що хоча гро ма дя на ми Украї ни
вва жа ють себе пред став ни ки усіх реґіонів, кон фесій, віко вих груп тощо,
струк ту рується гро ма дя нська іден тичність нерівномірно. Се ред пред став -
ників по ляр них іден тифікаційних груп різна кількість тих, хто вва жає себе
“гро ма дя на ми Украї ни”. Помітна дис про порція спос терігається на сам пе ред
щодо етнічної іден тифікації. Поміж тих, хто іден тифіку вав себе як “українці”,
“гро ма дя на ми Украї ни” вва жа ють себе 58,1%, поміж росіян — лише 40,3%1.
Близь кою є й кар ти на у гру пах різної мов ної іден тич ності. Із тих, хто пе ре -
важ но спілкується російською, іден тифіку ва ли себе як “гро ма дя ни Украї ни”
49,2%, а з тих, хто спілкується пе ре важ но укр аїнською, — 58,6%. Ха рак тер но,
що гру па тих, хто спілку ють ся і укр аїнською і російською прак тич но не
відрізняється щодо гро ма дя нської іден тифікації від украї но мов них (56,2%).

У гру пах різної віко вої іден тич ності та кож спос терігаємо помітні дис -
про порції. Пред став ни ки мо лод ших віко вих груп більшою мірою іден ти -
фіку ють себе як “гро ма дя ни Украї ни”, при чо му з віком ця іден тифікація
повільно спа дає (рис. 1).

Рис. 1. Рівень гро ма дя нської іден тич ності пред став ників різних віко вих груп

На відміну від етнічно го, мов но го та віко во го чин ників, різна релігійна
іден тифікація не по в’я зується чітко з гро ма дя нською. Це сто сується як при -
хиль ників по ши ре них в Україні кон фесій, так і лю дей не релігійних. Ска ж i -
мо, се ред не релігійних такі ста нов лять 51,5%, се ред пра вос лав них — 53,8%,
се ред ка то ликів — 56,3%. Єдина релігійна іден тичність, яка чітко ко рес пон -
дує з гро ма дя нською, ви яв ле на у гре ко-ка то ликів. Поміж них час тка тих, хто 
вва жає себе “гро ма дя на ми Украї ни”, сягає 69,4%. До речі, мож на до волі чіт -
ко про сте жи ти зв’я зок соціокуль тур ної й реґіональ ної іден тич ності. На За -
ході 65,6% іден тифіку ва ли себе як “гро ма дя ни Украї ни”, і саме в цьо му ре -
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ґіоні найбільше пред став лені гре ко-ка то ли ки. На томість у Центрі кіль кість
тих, хто іден тифіку вав себе як “гро ма дя нин Украї ни”, мен ша, ніж на За ході,
і ста но вить 57,2%, а на Сході та на Півдні ці по каз ни ки дорівню ва ли лише по
48,8%. Отже, мо же мо кон ста ту ва ти суттєві відмінності щодо гро ма дя нської
іден тич ності у пред став ників різних реґіональ них груп. Це ха рак тер но і для
груп те ри торіаль но-по се ле нських. Найбільшою мірою “гро ма дя на ми Ук -
раї ни” вва жа ють себе жи телі сто лиці, на й мен шою — жи телі сіл (рис. 2).

Рис. 2. Рівень гро ма дя нської іден тич ності пред став ників
різних те ри торі ально- поселенських утво рень

Якщо ви ок ре ми ти по лярні іден тифікаційні гру пи за стра тифікаційни -
ми відміннос тя ми, ба чи мо, що тен денція іден тифіку ва ти себе з Украї ною
ви раз но відрізняє лю дей ви що го дос тат ку. Поміж тих, хто відніс себе до гру -
пи бідних, гро ма дя на ми Украї ни вва жа ють себе лише 47,2%, на томість се -
ред тих, хто по зиціону вав на се ред ньо му рівні стат ку, та ких 60,7%. Інші дані
та кож підтвер джу ють існу ван ня зв’яз ку між соціострук тур ною і гро ма дя н -
ською іден тифікаціями. Так, чим вищу по зицію на соціаль них “схо дах” при -
пи сує собі лю ди на, тим вища схильність іден тифіку ва ти себе як “гро ма дя -
ни на Украї ни” (рис. 3).

Рис. 3. Рівень гро ма дя нської іден тич ності пред став ників груп
різної соціострук тур ної самоіден тич ності
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Як ба чи мо, кількість тих, хто іден тифікує себе як “гро ма дян Украї ни”,
зрос тає на кож но му рівні уяв них соціаль них сходів. Се ред тих, хто вва жає
своє ста но ви ще найгіршим (1 схо дин ка), та ких, хто відчу ває себе “гро ма дя -
на ми Украї ни”, май же вдвічі мен ше, ніж се ред тих, хто виз на чає своє ста но -
ви ще як ви со ке (36,7% про ти 65,9%)1. Мож на при пус ти ти, що гро ма дя нська
іден тифікація по в’я за на з оцінкою людь ми влас них ре сурсів. Чим кра ще
оціню ють ся ці ре сур си, тим вище гро ма дя нська іден тифікація. Підтвер -
джен ням цьо го слу гує і різна кількість носіїв гро ма дя нської іден тич ності у
гру пах з різним рівнем освіти. Поміж ма ло освіче них із “гро ма дя на ми Украї -
ни” іден тифіку ють себе 46,6%, поміж тих, хто має се ред ню та вищу освіту,
та ких помітно більше (відповідно 58,2% та 60,6%).

Осно вою для іден тифікації слу гу ють не лише гру пи об’єктив ної на леж -
ності (вікові, по се ле нсько-те ри торіальні тощо), а й гру пи, утво рю вані на -
вко ло пев них ціннісних пріори тетів. Мож на го во ри ти, на прик лад, про існу -
ван ня груп рин ко вої іден тич ності, де “свої” та “чужі” по зиціону ють ся як
при хиль ни ки або про тив ни ки при ват ної влас ності, при ва ти зації ма лих та
ве ли ких підприємств, землі тощо. Існу ють і гру пи політико-іде о логічної
іден тич ності (при хиль ни ки капіталістич но го роз вит ку краї ни, при хиль ни -
ки не за леж но го, са мо бут ньо го шля ху роз вит ку краї ни, при хиль ни ки со -
ціалістич но го шля ху). Гро ма дя нська іден тичність су час них українців до -
волі силь но по в’я за на з та ко го роду пре фе ренціями. Так, се ред при хиль -
ників при ва ти зації рівень іден тифікації себе як “гро ма дян Украї ни” зна чи -
мо ви щий, ніж се ред її про тив ників (табл. 2).

Таб ли ця 2

Іден тифікація себе як “гро ма дян Украї ни” пред став ни ка ми груп
різної рин ко вої іден тич ності, 2005, %

Пред мет по зиціюван ня Про тив ни ки При хиль ни ки 

При ва ти зація ве ли ких підприємств 52,2 64,7

При ва ти зація ма лих підприємств 47,9 59,8

При ва ти зація землі 50,4 63,4

Відповідна тен денція спос терігається і в разі груп політико-іде о логічної 
іден тич ності. Нап рик лад, поміж тих, хто по зиціонує себе як “при хиль ник
капіталізму”, 66,8% іден тифіку ють себе як “гро ма дя ни Украї ни”, а се ред тих, 
хто підтри мує при хиль ників соціалізму, та ких 47,3%. По ка зо вим є ви раз -
ний зв’я зок гро ма дя нської іден тич ності з відчут тям близь кості або відда ле -
ності тієї чи іншої час ти ни ге о політич но го про сто ру. Гру па “своїх” для
більшості тих, хто іден тифікує себе як “гро ма дя ни Украї ни”, пе ре бу ває рад -
ше на За ході, ніж на Сході (табл. 3). Це підтвер джує і співвідно шен ня
кількості про тив ників приєднан ня до со ю зу Росії й Біло русі з кількістю
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про тив ників всту пу до ЄС. У групі “гро ма дян Украї ни” це співвідно шен ня
ста но вить 2 : 1.

Таб ли ця 3

Іден тифікація себе як “гро ма дян Украї ни” пред став ни ка ми груп
різної ге о політич ної спря мо ва ності, 2005, %

Пред мет по зиціюван ня Про тив ни ки При хиль ни ки 

Приєднан ня Украї ни до со ю зу Росії та Біло русі 66,6 46,4

Вступ Украї ни в Євро пе йський Союз 46,6 61,3

Отже, по зиціону ван ня себе як “гро ма дя ни на Украї ни” в су час но му  ук -
ра їнському соціумі по в’я за не з орієнтацією на певні еко номічні та політичні
пріори те ти, що відби вається і в елек то ральній по ведінці пред став ників цієї
гру пи. Саме під час ви борів поділ на “своїх” і “чу жих” у суспільстві на бу ває
виг ля ду відкри то го про тис тав лен ня, підтрим ка пев них політич них сил чіт -
ко відме жо вує лю дей від при хиль ників інших політич них на прямів. Особ -
ли во це уви раз ни ло ся в пе ребігу останніх турів пре зи д ентських ви борів
2004 року. На цих ви бо рах таке про тис тав лен ня на бу ло рис про тис то ян ня, в
яко му по зиція тих, хто вва жає себе “гро ма дя на ми Украї ни”, була здебільшо -
го по в’я за на з підтрим кою В.Ющен ка (се ред тих, хто у пе ре го ло су ванні дру -
го го туру пре зи д ентських ви борів 2004 року підтри мав його, час тка “гро ма -
дян Украї ни” за самоіден тифікацією ста но ви ла 60,7%, а се ред тих, хто під -
три мав В.Яну ко ви ча, та ких було 44,8%). Гру па “гро ма дян Украї ни” ви я ви ла 
і біль шу ак тивність щодо участі в акціях про тес ту в період тих ви борів. Із
цієї гру пи бра ли участь в акціях про тес ту 26,7%, а поміж реш ти опи та них та -
ких було май же вдвічі мен ше — 14%.

Мож на кон ста ту ва ти, що в су час но му укр аїнсько му суспільстві гро ма дя -
нська іден тифікація поки що ви ко нує кон солідаційну функцію не в по вно му
об сязі, оскільки не об’єднує різні іден тич ності у групі “ми” че рез про тис тав -
лен ня групі “вони”. У групі тих, хто іден тифікує себе як “гро ма дя ни Украї ни”,
нерівномірно пред став лені різні пре фе ренції, при хиль ни ки пев них іден ти -
фікаційних груп пре ва лю ють над інши ми, та й саме емо ційно- оцінне за бар -
влен ня гро ма дя нської іден тич ності має не однорідний ха рак тер. Ви я ви ло ся,
що се ред тих, хто іден тифікує себе як “гро ма дя ни Украї ни”, пи ша ють ся цим
60,4%; реш та або ва га ють ся (28,8%), або за зна ча ють, що не пи ша ють ся цим
(10,8%). Ха рак тер но, що се ред тих, хто іден тифікує себе як “гро ма дя нин Ук -
раї ни” і вод но час не відчу ває щодо цьо го по зи тив них емоцій, віднос но більше
лю дей се ред ньо го віку, а та кож тих, хто ни жче оцінює своє ма теріаль не та
соціаль не ста но ви ще. Вод но час по зи тив на гро ма дя нська іден тичність має
тісний зв’я зок із реґіо наль но-те ри торіаль ною. По ля ри зація неґати ву та по зи -
ти ву відбу вається за ося ми Схід–Захід та місто–село (табл. 4).

Ха рак тер но, що не ви яв ле но зна чи мих зв’язків між по зи тив ною чи
неґатив ною оцінкою гро ма дя нської іден тич ності, з од но го боку, і політич -
но-іде о логічни ми та еко номічни ми пріори те та ми — з іншо го. Зва жа ю чи на
це, гро ма дя нську іден тичність мож на роз гля да ти як осно ву для виз на чен ня
век торів роз вит ку Украї ни як са мостійної дер жа ви. Сам про цес іден ти -
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фікації по ка зує, з якою Украї ною по в’я зу ють більше сподівань, на вко ло
яких соціаль них груп і соціаль них пріори тетів має відбу ва ти ся под аль ша
кон солідація.

Таб ли ця 4

Реґіональні та те ри торіаль но-по се ленські особ ли вості став лен ня
до гро ма дя нської іден тич ності се ред тих, хто іден тифіку вав себе

як “гро ма дя ни Украї ни”, 2005, %

Реґіони Пи ша ють ся гро ма дя нством Не пи ша ють ся гро ма дя нством

Захід 32,8  8,5

Центр 30,7 25,5

Південь 11,1 17,9

Схід 25,3 48,1

Тип по се лен ня

місто 58,8 78,3

село 33,6 17,9

Досі ми аналізу ва ли гро ма дя нську іден тичність у, так би мо ви ти, уза галь -
не но му виг ляді. У моніто ринґу Інсти ту ту соціології за пи тан ня щодо гро ма -
дя нської іден тифікації сфор муль о ва не в кон тексті її пріори тет ності у свідо -
мості індивіда порівня но з інши ми ви да ми іден тич нос тей. Рес пон ден ти ма -
ють виз на чи ти ся, ким вони вва жа ють себе пер шою чер гою, зіста вив ши такі
по зиції, як: меш ка нець села, міста, в яко му про жи ває; меш ка нець реґіо ну, де
за раз про жи ває; пред став ник сво го ет но су, нації; гро ма дя нин Украї ни; гро ма -
дя нин ко лиш ньо го СРСР; гро ма дя нин Євро пи; гро ма дя нин світу. При цьо му
вибір має “жо рсткий” ха рак тер, ак цен ту ю чи свою гро ма дя нську на лежність,
лю ди на відсу ває на задній план етнічну або те ри торіаль ну іден тичність.  На -
справді вони співісну ють і в ком плексі виз на ча ють по ведінку осо бис тості.
Став ля чи рес пон ден та в си ту ацію од но знач но го ви бо ру, до слідник ви хо дить
із того, що найбільшу силу внутрішньо го впли ву на осо бистість має та іден -
тичність, яку об ра но як на й важ ливішу. Про те сама си ту ація ви бо ру є штуч -
ною для лю ди ни. В ре аль но му житті їй немає по тре би чітко роз во ди ти різні
іден тич ності; по над те, як відомо, внутрішня логіка узгод жу ва ності різних
Я-об разів час то будується всу пе реч за ко нам стро гої раціональ ності. Мож на
вод но час відчу ва ти себе гро ма дя ни ном Украї ни й гро ма дя ни ном ко лиш ньо -
го СРСР, гро ма дя ни ном СРСР і гро ма дя ни ном Євро пи тощо.

Самоіден тифікація індивіда з пев ною те ри торією чи ет но сом має ієрар -
хічний ха рак тер. Заз ви чай лю ди на себе відчу ває од но час но жи те лем і своєї
краї ни, і од но го із її реґіонів, і кон крет но го на се ле но го пун кту. При цьо му
різні рівні те ри торіаль ної іден тич ності відігра ють різну роль — підпо ряд ко -
ва ну чи панівну. Деякі іден тич ності мо жуть бути “спля чи ми” й ак тивізу ва -
ти ся лише за пев них об ста вин, на прик лад у разі ви ник нен ня за гро зи даній
групі. Коли реґіональ на іден тичність ви яв ляється сильнішою за дер жав -
но-те ри торіаль ну, ви ни кає не без пе ка роз па ду дер жа ви. Тому над зви чай но
важ ли вим є порівнян ня рівнів іден тифікації на се лен ня Украї ни з різни ми
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про сто ро во-те ри торіаль ни ми спільно та ми. Та кож важ ли во з’я су ва ти вплив 
на іден тифікацію соціаль но-де мог рафічних чин ників, особ ли во реґіональ -
них, оскільки останні політичні події знову загострили соціальні від мін -
ності, які матимуть вплив і в майбутньому.

Емпірич ною ба зою досліджен ня ста ло соціологічне опи ту ван ня, здійс -
не не Фон дом “Де мок ра тичні ініціати ви” та фірмою “Юкрейніан соціолоджі
сервіс” 17–29 груд ня 2005 року. Ме то дом інтер в’ю опи та но 2009 рес пон -
дентів за вибіркою, що реп ре зен тує до рос ле на се лен ня Украї ни (стар ших за
18 років) за стат тю, віком, освітою, ти пом по се лен ня та реґіона ми. Ра зом
із за галь но національ ним опи ту ван ням Фонд “Де мок ра тичні ініціати ви”
12–20 груд ня 2005 року ме то дом інтер в’ю опи тав 1499 рес пон дентів за
вибіркою, що реп ре зен тує до рос ле на се лен ня м. Києва віком від 18 років.
По хиб ка не пе ре ви щує 2,3%. Тому, аналізу ю чи реґіональний розподіл по -
каз ників, ми наводимо дані київського опитування.

Щоби з’я су ва ти особ ли вості співісну ван ня та взаємов пли ву різних гро -
ма дя нських іден тич нос тей, в опи ту ванні груд ня 2005 року за пи тан ня щодо
самоіден тифікації рес пон ден та було под а но у виг ляді кількох окре мих фор -
му лю вань. Зок ре ма, рес пон дент мав виз на чи ти ся із тим, якою мірою він ото -
тож нює себе з пред став ни ка ми та ких груп: “меш канці села, міста, в яко му
про жи ває”; “пред став ни ки пев но го ет но су, нації”; “гро ма дя ни Украї ни”; “гро -
ма дя ни ко лиш ньо го СРСР”; “гро ма дя ни Євро пи”. При цьо му рес пон ден тові
про по ну ва ло ся зафіксу ва ти міру ото тож нен ня з пред став ни ка ми кож ної з
груп че рез оцінку влас ної на леж ності у діапа зоні від “по вною мірою вва жаю”
до “зовсім не вва жаю” себе пред став ни ком цієї гру пи. Те о ре тич но до гру пи
чітко по зиційо ва них саме на гро ма дянській українській іден тич ності мож на
було б віднес ти тих рес пон дентів, які по вною мірою вва жа ли себе гро ма дя на -
ми Украї ни та вод но час не відчу ва ли на леж ності до інших про по но ва них
груп.

Для виз на чен ня сту пе ня іден тифікації на се лен ня Украї ни з різни ми ре -
аль ни ми чи уяв ни ми про сто ро во-те ри торіаль ни ми спільно та ми ви ко рис то -
ву ва ла ся шка ла, на якій відповідь “зовсiм ні” оціню ва ла ся в 0 балів, від -
повідь “пе ре важ но ні” – в 1 бал, “наскільки так, настільки й ні” – у 2 бали,
“пе ре важ но так” – у 3 бали, “по вною мірою” –  в 4 бали. Та ким чи ном, ве ли -
чи на інди ка то ра, що ха рак те ри зує про сто ро во-те ри торіаль ну іден ти фіка -
цію різних груп на се лен ня, варіює від 0 до 4 балів. Відповідь “важ ко ска за ти” 
при роз ра хун ку не вра хо ву ва лась. Роз гля да ю чи таб лиці, які відоб ра жа ють
вплив різно манітних соціаль но-де мог рафічних чин ників на ступінь іден -
тифікації з різни ми про сто ро во-те ри торіаль ни ми спільно та ми, мож на орi -
єн ту ва ти ся на змістові зна чен ня на ве де них вище балів. При цьо му се редній
бал 2 при й ня то за умов ний 0. Ве ли чи на мен ша 2 балів свідчить, що рес пон -
ден ти схильні мен шою мірою іден тифіку ва ти себе з пев ною спільно тою; ве -
ли чи на, що перевищує 2 бали, свідчить про схильність до ідентифікації з
певною просторово-територіальною спільнотою більшою мірою.

Зафіксо вані по каз ни ки за га лом свідчать про пе ре ва жан ня іден тифікації 
на се лен ня Украї ни із за галь но національ ною, ло каль ною та етнічною спіль -
но та ми (див. табл. 5).
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Таб ли ця 5

Прос то ро во-те ри торіаль на іден тифікація на се лен ня Украї ни,
гру день 2005, %

Ким Ви себе вва жаєте?

Меш кан -
цем села,
ра йо ну чи

мiста

Гро ма дя -
ни ном

Украї ни

Пред став -
ни ком

своєї на -
цiо наль -

ностi

Гро ма дя -
ни ном ко -
лиш ньо го

Ра дя нсько -
го Со ю зу

Євро пей -
цем

Пов ною мiрою 64,3 69,9 59,3 21,3 13,5

Пе ре важ но так 22,6 18,3 19,5 14,7 15,4

Наскiльки так, на -
стiльки й ні  5,6  6,5 10,9 16,1 18,1

Пе ре важ но нi  0,7  0,5  1,3 14,9 14,0

Зовсiм нi  0,5  0,4  1,0 21,7 23,9

Важ ко ска за ти  6,3  4,4  8,2 11,5 15,2

Показник іден ти фіка -
ції (в ба лах) 3,59 3,63  3,46 1,98 1,77

Якщо взя ти по ря док пер шо чер го вості іден ти тетів, то за галь но на ціо -
наль на іден тичність стоїть на пер шо му місці, і відмінність її по каз ників
щодо ло каль ної є ста тис тич но зна чи мою. Прос те жується до сить ви со кий
рівень етнічної іден тифікації. На томість показрики щодо уяв них іден тич -
нос тей (“гро ма дя нин ко лиш ньо го СРСР” та “євро пеєць”) свідчать про низ ь -
кий рівень іден тифікації. Вод но час тре ба відзна чи ти, що “по стра дя нська”
іден тичність ста тис тич но пе ре ви щує “євро пе йську” (відмінність на рівні
0,01).

Ви я ви ло ся, що ак цен то ва ну гро ма дя нську іден тичність про де мо нстру -
ва ли 69,9% опи та них: саме стільки рес пон дентів відповіли, що по вною мi -
рою вва жа ють себе “гро ма дя на ми Украї ни”. Про те тих, хто цен тру вав своє
са мос прий нят тя лише на вко ло цієї ка те горії, за пе ре чу ю чи важ ливість для
себе етнічної, те ри торіаль ної та інших іден тич нос тей, за вибіркою за га лом
ви я ви ло ся лише 5,5%. Ха рак тер но, що “чисті” іден тич ності прак тич но не
зафіксо вані і щодо інших за про по но ва них груп. 

Відо соб лен ня укр аїнської гро ма дя нської іден тич ності від інших є рад -
ше не ти по вим. Вод но час пе ре тин іден тич нос тей є, на впа ки, до волі ти по вим
яви щем. Скажімо, по вною мірою вва жа ли себе гро ма дя на ми Украї ни й од -
но час но по вною мірою відчу ва ли себе меш кан ця ми села, міста, де про жи ва -
ють, 55,7% опи та них. Пе ре тин гро ма дя нської й етнічної іден тич нос тей за -
фіксо ва но у 54,7% опи та них, які по вною мірою вва жа ли себе гро ма дя на ми
Украї ни й так само по вною мірою відчу ва ли себе пред став ни ка ми сво го
 етносу, нації. Отже, гро ма дя нська іден тичність тісно по в’я за на як із  те -
риторіаль ною, так і з етнічною. При чо му по вною мірою вва жа ють себе
 представниками трьох за зна че них вище груп май же по ло ви на (48,2%) опи -
та них.
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Дещо іна кше виг ля дає поєднан ня різних гро ма дя нських іден тич нос тей.
По-пер ше, сам по собі та кий пе ре тин іден тич нос тей ви ра же ний знач но
слаб ше. Пов ною мірою вва жа ють себе як “гро ма дя на ми Украї ни”, так і “гро -
ма дя на ми ко лиш ньо го СРСР” 18,6% опи та них, по вною мірою ото тож ню -
ють себе з “гро ма дя на ми Украї ни” й та кою ж мірою вва жа ють себе “євро пей -
ця ми” 12%, внутрішньо поєдну ють усі три типи гро ма дя нської іден тич ності
6,02%. Усі три гру пи ма ють свої особ ли вості.

Якщо про а налізу ва ти реґіональні особ ли вості про сто ро во-те ри торіаль -
ної іден тифікації, то вид но, що за га лом ви со кий рівень за галь но ук р аїнської
іден тифікації при та ман ний усьо му на се лен ню (див. табл. 6).

Таб ли ця 6

Показники про сто ро во-те ри торіаль ної іден тифікації
пред став ників різних реґіонів Украї ни, гру день 2005, бали

РЕҐІОНИ

“Ким Ви себе на сам пе ред вва жаєте?”

Меш кан -
цем села,
ра йо ну чи

мiста

Гро ма дя -
ни ном

Украї ни

Пред став -
ни ком

своєї на -
цiо наль -

ностi

Гро ма дя -
ни ном ко -
лиш ньо го

Ра дя нсько -
го Со ю зу

Євро пей -
цем

Захід 3,64 3,70 3,67 1,11 2,09

Центр 3,59 3,78 3,59 1,92 1,92

Північ 3,48 3,68 3,39 1,84 1,61

Схід 3,61 3,57 3,52 2,47 1,67

Дон бас 3,43 3,48 3,13 2,16 0,98

Південь 3,74 3,56 3,35 2,51 2,21

КИЇВ (N = 1488) 3,65 3,69 3,54 1,82 2,20

ЗАГАЛОМ 3,59 3,63 3,46 1,98 1,77

Реґіони: 1) Захід (Во ли нська, Рівне нська, Івано-Франківська, Львівська, Тер но -
пільська, За кар па тська, Чернівець ка об ласті); 2) Центр (Вінниць ка, Київська, Кіро -
вог ра дська, Чер кась ка, Хмель ниць ка об ласті, Київ); 3) Північ (Жи то ми рська, Пол та -
вська, Су мська, Чернігівська); 4) Схід (Дніпро пет ро вська, За порізька, Харківська об -
ласті); 5) Дон бас (До нець ка, Лу га нська); 6) Південь (АР Крим, Ми ко л аївська, Одесь -
ка, Хер со нська об ласті).

Вод но час, якщо порівня ти по каз ни ки за галь но ук р аїнської й ло каль ної
іден тифікації, помітні істотні відмінності. Так, у пе ре важній більшості ре -
ґіонів рівень за галь но ук р аїнської іден тифікації дещо пе ре ви щує рівень ло -
каль ної іден тифікації, на томість на се лен ня Схо ду і Півдня рівноз нач но з
іден тифікацією із за галь но ук р аїнським про сто ром іден тифікує себе з місце -
вим про сто ром, при чо му рівень ло каль ної іден тифікації на се лен ня Півдня
ви щий (відмінності зна чимі на рівні 0,01) від рівня іден тифікації себе як “гро -
ма дян Украї ни”. Тре ба за зна чи ти, що при пу щен ня про пе ре ва жан ня ре ґіо -
наль ної іден тич ності на се лен ня Дон ба су над за галь но національ ною були
 помилковими.
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Ви я ви ло ся, що з усіх реґіонів на й ви щи ми по каз ни ка ми етнічної іден ти -
фікації вирізняється на се лен ня За хо ду, Цен тру, м. Києва та Схо ду. При міт но, 
що лише меш канці За хо ду та міста Києва більшою мірою іден тифіку ють себе
з “євро пей ця ми”, ніж із “гро ма дя на ми ко лиш ньо го Ра дя нсько го Со ю зу” (від -
мін ності зна чимі на рівні 0,01). Вод но час рівень євро пе йської іден тифікації
пе ре ва жав і се ред меш канців Півдня: ве ли чи на по каз ни ка пе ре ви щує 2 бали,
але по каз ник цієї іден тифікації дещо ни жчий, ніж по каз ник по стра дя нської
іден тифікації.

Реґіональ ний роз поділ рес пон дентів, які по вною мірою зберіга ють ра -
дя нську іден тичність, за га лом відповідає очіку ва но му і по ка зує, що пе ре ва -
жа ють у цій групі пред став ни ки східно го реґіону (54,8%), тоді як за ви -
біркою за га лом 35,5%, на томість на За ході й у Центрі таке поєднан ня іден -
тич нос тей ви ра же но на ба га то слаб ше. Тут час тка тих, хто відчу ває себе вод -
но раз гро ма дя на ми Украї ни та СРСР, мен ша порівня но із за галь ною кіль -
кістю пред став ників цих груп у вибірці. Про те у трьох ви ще наз ва них реґіо -
нах відмінності зна чимі на рівні 0,01. Ха рак тер но, що на Півдні та кої ста тис -
тич но зна чи мої різниці не зафіксо ва но.

Рис. 4. Реґіональні ха рак те рис ти ки гру пи, що виз на чається поєднан ням іден тич нос тей
“гро ма дя ни на Украї ни та СРСР”, %

Вод но час гру па, в якій поєдна но усі три типи гро ма дя нських іден тич -
нос тей (ра дя нську, укр аїнську та євро пе йську), як раз більшою мірою на -
пов нюється за ра ху нок пред став ників Півдня та Цен тру. За га лом пред став -
ни ки Півдня ста нов лять близь ко 15% рес пон дентів за вибіркою в цілому, а в
групі поєднан ня трьох іден тич нос тей їх 38,8%, подібна кар ти на і се ред пред -
став ників Цен тру (14% про ти 27,4%). В обох ви пад ках відмінність є ста тис -
тич но зна чи мою на рівні 0,01. Хоча кількісно гру па поєднан ня різних гро ма -
дя н ських іден тич нос тей не ве ли ка й охоп лює лише 6% опи та них, сам факт її
існу ван ня дуже по ка зо вий. Він є яс кра вим при кла дом того, що розбіжності
логічно го і фак тич но го по рядків щодо співісну ван ня різних іден тич нос тей є
не про сто мож ли ви ми, а й ре аль но помітни ми. Ви яв ляється, що відчут тя
себе по вною мірою і “євро пей цем”, і “гро ма дя ни ном СРСР”, і “гро ма дя ни -
ном Украї ни” для пев ної гру пи лю дей є при пус ти мим, хоча з по гля ду те о ре -
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ти ка, який умог ляд но гру пує на се лен ня відповідно до різно го типу ге о -
політич ної спря мо ва ності, таке поєднан ня має виг ля да ти не при род ним.

Існу ють і певні відмінності про сто ро во-те ри торіаль ної іден тифікації у
різних соціаль но-де мог рафічних груп (див. табл. 7).

Таб ли ця 7

Роз поділ про сто ро во-те ри торіаль ної самоіден тифікації на се лен ня
Украї ни відповідно до соціаль но-де мог рафічних по каз ників,

гру день 2005, бали

Соціаль но- де мо г рафічні 
по каз ни ки

“Ким Ви себе на сам пе ред вва жаєте?”

Меш кан -
цем села,
ра йо ну чи

мiста

 Г рома -
дянином
Украї ни

Пред став -
ни ком

своєї на цiо -
наль ностi

Гро ма дя ни -
ном ко лиш -

ньо го  Ра -
дян ського

Со ю зу

Євро пей -
цем

Національність

Украї нець 3,58 3,66 3,48 1,91 1,79

Росіянин 3,65 3,53 3,45 2,44 1,65

Рідна мова

Укр аїнська 3,59 3,69 3,56 1,81 1,87

Російська 3,58 3,53 3,30 2,33 1,59

Мова спілку ван ня у сім’ї

Пе ре важ но укр аїнська 3,63 3,75 3,67 1,49 2,03

I укр аїнська, i росiйсь ка, 
за леж но вiд об ста вин 3,51 3,58 3,38 2,12 1,61

Пе ре важ но росiйська 3,60 3,55 3,30 2,40 1,63

Вік

18–29 років 3,56 3,64 3,53 1,49 1,92

30–54 роки 3,58 3,61 3,43 2,00 1,77

55 років і старші 3,63 3,67 3,46 2,38 1,62

Освіта

По чат ко ва i не пов на се -
ред ня 3,56 3,60 3,39 2,19 1,68

За галь на се ред ня 3,63 3,65 3,57 1,91 1,80

Се ред ня спец iаль на 3,57 3,63 3,44 1,97 1,80

Вища i не пов на вища 3,61 3,65 3,45 1,89 1,72

Зай нятість

У дер жав но му сек торі 3,59 3,65 3,45 1,92 1,81

У при ват но му сек торі 3,58 3,59 3,49 1,90 1,87

I в тому, i в тому 3,43 3,61 3,17 1,61 2,00

Не пра цюю 3,61 3,66 3,48 2,12 1,63
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Етнічні українці й украї но фо ни більшою мірою іден тифіку ють себе з
Украї ною, ніж із ло каль ним про сто ром (відмінність є зна чи мою на рівні
0,01). Росіяни за га лом одна ко во мірою іден тифіку ють себе як із ло каль ною
спільно тою, так і з за галь но національ ною, оскільки ста тис тич ної від мін -
ності між цими іден тифікаціями не про сте жується. На томість росіяни та
російсько мовні більшою мірою, ніж українці та украї но мовні, іден тифіку -
ють себе як “гро ма дя ни ко лиш ньо го СРСР”. Примітно те, що се ред тих, хто
спілкується у сім’ї тільки укр аїнською, більш виразна євро пе йська іден ти -
фіка ція, яка до того ж ста тис тич но пе ре ва жає по стра дя нську (відмінність є
зна чи мою на рівні 0,01).

Пер ший тип — поєднан ня іден тифікації з “гро ма дя на ми Украї ни та
СРСР” — пев ною мірою по в’я за ний з етнічною іден тичністю; росіян у цій
групі більше, ніж за вибіркою за га лом (21,0% про ти 13,8%). Що ж до мов ної
іден тич ності, її вплив є до волі зна чи мим (див. рис. 5). Украї но мовні рес пон -
ден ти зберіга ють ра дя нську іден тичність знач но мен шою мірою, ніж ро -
сійсько мовні.

Рис. 5. Мовні ха рак те рис ти ки гру пи, що виз на чається поєднан ням іден тич нос тей
“гро ма дя ни на Украї ни та СРСР”

Вод но час було зафіксо ва но зв’я зок між поєднан ням різних гро ма дя н -
ських іден тич нос тей та сприй нят тям об ра зу Батьківщи ни. Відповіда ю чи на
за пи тан ня “З чим на сам пе ред по в’я за не Ваше уяв лен ня про Батькiвщи ну?”,
пред став ни ки гру пи зміша ної іден тич ності про де мо нстру ва ли мен ший
зв’я зок із тра диційною куль ту рою. За вибіркою за га лом об раз Бать ківщи ни
по в’я зу ють із на род ни ми зви ча я ми та об ря да ми 35%, а в групі поєднан ня
укр аїнської та ра дя нської іден тич нос тей — лише 24,9%. Так само різнять ся і
мовні пре фе ренції. Зв’я зок об ра зу Батьківщи ни з рідною мо вою зафіксо ва -
но у 32,3% рес пон дентів за вибіркою за га лом, а в групі спільної украї но-ра -
дя нської іден тич ності цей по каз ник ста но вить 23,8%. В обох ви пад ках від -
мін ність зна чи ма на рівні 0,01. Мож на при пус ти ти, що ак цент на поєднанні
 ук ра їнської та ра дя нської іден тич нос тей свідчить про те, що відчут тя гро ма -
дя нства, поєднан ня себе з дер жа вою є для цієї гру пи силь нішим, ніж націо -
наль но-куль тур на на лежність.
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Зва жа ю чи на те, що на бут тя ра дя нської іден тич ності на разі не відбу -
вається, а йдеть ся лише про її збе ре жен ня, вона є тісно по в’я за ною з віко ви -
ми ха рак те рис ти ка ми. В усіх віко вих гру пах по каз ник за галь но ук р аїнської
іден тифікації дещо ви щий від по каз ни ка ло каль ної іден тифікації стар шої
віко вої гру пи. На томість мо лодь є єди ною соціаль но-де мог рафічною гру -
пою, яка більше іден тифікує себе з євро пей ця ми, ніж із гро ма дя на ми ко -
лиш ньо го Ра дя нсько го Со ю зу. У групі поєднан ня ра дя нської та укр аїнської
іден тич ності мен ше рес пон дентів у віці від 18 до 30 років, але більшою, ніж
за вибіркою за га лом, є час тка стар ших за 55 років, а от люди се ред ньо го віку
пред став лені тут у тій самій про порції, що й за вибіркою за га лом (рис. 6).
Не важ ко по ба чи ти, що гру па не має по тенціалу при рос ту й по сту по во змен -
шу ва ти меть ся при род ним шля хом, мірою старіння носіїв гро ма дя нської
іден тич ності з домішкою ра дя нськості.

Рис. 6. Вікові ха рак те рис ти ки гру пи, що виз на чається поєднан ням іден тич нос тей
“гро ма дя ни на Украї ни та СРСР”, %

Роз поділ груп за за й нятістю в різних сек то рах еко номіки засвідчив той
факт, що рівень по стра дя нської іден тифікації тих, хто не пра цює, дещо ви -
щий, ніж у реш ти, й за га лом за вибіркою ста тис тич но пе ре ва жає рівень
євро пе йської іден тифікації.

Пре зи дентські ви бо ри 2004 року ви яс кра ви ли вже відомі реґіональні
розбіжності, до того ж дра ма тизм По ма ран че вої ре во люції над ав цим від -
міннос тям політич но го та пси хо логічно го ха рак те ру. Адже більшість меш -
канців реґіонів, які про го ло су ва ли за В.Яну ко ви ча, за зна ли пси хо логічної
трав ми че рез про граш підтри му ва но го ними кан ди да та на пост гла ви дер жа -
ви. Якщо ж порівня ти тих, хто брав участь у пе ре го ло су ваннi 2 туру ви борiв
Пре зи ден та Украї ни 26 груд ня 2004 року, за іден тифікаціями, то ви яв -
ляється, що се ред при хиль ників В.Ющен ка рівень за галь но ук р аїнської
іден тифікації (3,78 бала) пе ре ва жає рівень ло каль ної (3,68 бала), а євро пе й -
ська іден тифікація (2,05 бала) пе ре ва жає по стра дя нську (1,58 бала). На -
томість се ред при хиль ників В.Яну ко ви ча рівень ло каль ної іден тифікації
(3,56 бала) дещо пе ре ва жає рівень за галь но ук р аїнської (3,52 бала), а по стра -
дя нська (2,40 бала) знач но пе ре ва жає євро пе йську (1,49 бала).

Соціологія: теорія, ме то ди, мар ке тинг, 2006, 2 193

Гро ма дя нський про стір Украї ни: ступінь іден тифікації та чин ни ки кон солідації

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

18–34 35–54 55 ³ ñòàðø³

Ðåñïîíäåíòè ç ïîºäíàííÿì ³äåíòè÷íîñò³ “ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè òà ÑÐÑÐ”

Çàãàëüíà âèá³ðêà



Зафіксо вані особ ли вості про сто ро во-те ри торіаль них іден тифікацій за -
га лом свідчать про пе ре ва жан ня іден тифікації на се лен ня Украї ни із за галь -
но національ ною, ло каль ною та етнічною спільно та ми. При чо му, якщо взя -
ти по ря док пер шо чер го вості іден ти тетів, то за галь но національ на іден тич -
ність стоїть на пер шо му місці й відмінність її від ло каль ної є ста тис тич но
зна чи мою. Прос те жується до сить ви со кий рівень етнічної іден тифікації.
На томість по каз ни ки щодо уяв них іден тич нос тей (“гро ма дя нин ко лиш ньо -
го СРСР” та “євро пеєць”) свідчать про низ ь кий рівень іден тифікації з ними.
Вод но час ви яв ле но по ши реність фе но ме на “пе ре ти ну іден тич нос тей” у різ -
них варіан тах. Отже, пе ред дослідни ка ми по стає за вдан ня те о ре тич но
осмис ли ти й прак тич но дослідити взаємоз в’я зок і взаємов плив різних іден -
тич нос тей, на пе ре тині яких утво рюється дис по зиційна струк ту ра, що ске -
ро вує по ведінку лю ди ни у різних сфе рах соціаль но го жит тя.
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