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ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 Сучасному етапу суспільного розвитку властиві об’єктивні  глобальні 

тенденції. Переміни у сферах економіки та політики, масштабний розвиток 

інформаційних технологій призвели до змін в соціальній структурі, гостро 

поставили питання про систему цінностей, про рівень згуртованості в суспільстві. 

Саме за цих умов особливу увагу набуває проблема національної ідентифікації 

людини. Адже динаміка ідентифікаційних процесів є запорукою позитивного 

соціального самопочуття суспільства. 

Аналізуючи питання національної ідентичності України в контексті процесів 

глобалізації, варто враховувати, що процес становлення української нації є більш 

складним, аніж у більшості європейських націй. Адже останні пройшли етапи 

утвердження власної ідентичності у XVIII або ХІХ ст., тоді коли українці 

розпочали даний шлях лише наприкінці XX – початку XXI ст., у період великих 

глобальних перетворень. 

Україна, перебуваючи географічно в центрі Європи, опинилася на лінії 

культурно-цивілізаційного розлому Схід-Захід. За таких умов на території країни 

взаємодіють між собою різні цивілізації – західноєвропейська та євразійська, що в 

свою чергу яскраво залишають свій відбиток на характері та свідомості 

українського народу. 

Сегментованість українського соціуму відображає різноспрямованість 

прагнень та наявність кількох субкультур. Як результат - це значно ускладнює 

внутрішньо-національну атмосферу, створюється ситуація «кризи суспільства», 

частиною якого є проблематичність національної, державної, культурної, 

соціальної та ідеологічної ідентичності. 

Більшість громадян України без вагомих труднощів ідентифікують себе в 

етнічному плані. Але помітним є те, що суттєва різниця в моделях української 

ідентифікації прослідковується в регіональному аспекті. Ці відмінності 

спостерігаються між Східним, Південним, Центральним та Західним регіонами, 

що свідчить про відсутність єдиної, згуртованої української нації. 

Питання національної ідентичності України у глобалізаційному світі є досить 

актуальним та важливим. Адже це є запорукою подальшого розвитку та 

модернізації українського суспільства. У пошуках власної української 

ідентичності варто опиратися на ті процеси, що відбуваються у сучасному 

глобалізованому світі, не відкидаючи унікальність української спільноти. 

Формуючи національну ідентичність варто пройти шлях подолання тих чинників, 

котрі дезорієнтують українців. 
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