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Abstract 

The results of the complex research into the dynamics of one of the most important imperatives of national 

identity on the way to the consolidation of the Ukrainian nation, such as national independence and attitude to the 

Ukrainian nationhood are presented, which determines the scientific urgency of this scientific elaboration. The 

main phases of the course are the bifurcation points that the Ukrainian nation had to pass through several times 

during the period of Ukraine's independence: the first bifurcation, 1991 (the recognition of independence of the 

Ukrainian state); the second bifurcation, 2004-2005 (the Orange Revolution); the third bifurcation, 2013-2014 (the 

Dignity Revolution); the fourth bifurcation, 2020 (impact of the world pandemic COVID-19 on national identity). 

The attitude of citizens to the state independence of Ukraine, which generates one of the most important impera-

tives of national identity, as well as the attitude of Ukrainians as a political nation to the phenomenon of citizenship 

in terms of external, internal, subjective and objective indicators has been analyzed.  

Анотація 

Представлені результати комплексного дослідження динаміки одного з важливих імперативів націо-

нальної ідентичності на шляху до консолідації Української нації, таких як національна незалежність та 

ставлення до українського громадянства, що визначає наукову актуальність та певну унікальність даної 

наукової розробки. Основними фазами руху є точки біфуркації, які українській нації довелося проходити 

за часів незалежності України декілька разів: перша біфуркація 1991 року (визнання незалежності Україн-

ської держави); друга біфуркація 2004 – 2005 рр. (Помаранчева революції), третя біфуркація 2013-2014 рр. 

(Революція Гідності) , четверта біфуркація 2020 року (вплив світової пандемії COVID – 19 на національну 

ідентичність). Досліджено ставлення громадян до державної незалежності України, яке генерує один з ва-

жливих імперативів національної ідентичності, а також проаналізовано ставлення українців як політичної 

нації до феномену громадянства за зовнішніми, внутрішніми, суб’єктивними та об’єктивними показни-

ками.  
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Повноцінна національна ідентичність є запо-

рукою консолідації Української нації. Стаття прис-

вячена аналізу деяких імперативів національної іде-

нтичності, які фактично ведуть до процесу консолі-

дації всієї нації. В соціогуманітарних науках 

найчастіше усталені поняття визначаються погля-

дами, точками зору та науковими підходами. Авто-

ром статті термін «імператив» розглядається відпо-

відно до англійського аналогу «imperative» - 

«extremely important or urgent», як безумовний 

принцип людської поведінки[1]. 

Метою наукової статті є динаміка національ-

ної ідентичності шляхом аналізу імперативів у часи 

біфуркацій. Слово «біфуркація» походить від лати-

нського терміну, що позначає роздвоєність. Відпо-

відно до того, як саме розвивається система – ево-

люційним шляхом, або з кардинальними якісними 

змінами, що підтверджують кількісні показники, - 

з’являються точки біфуркації з перебудовою самої 

системи або, якщо система змінюється безперер-

вно, з’являються каскади біфуркацій, які змінюють 

один одного. 

Подібні каскади біфуркацій генерують нову 

модель розвитку складної системи, у нашому випа-

дку національної ідентичності, що можна порів-

няти з ситуацією, де можливий лише один з безлічі 

варіантів вибору. В наукових колах поширена гіпо-

теза, що громадяни України під час з кожної біфур-

кацій обирали подальший шлях розвитку України, 
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відповідно, чи то національно-громадянська консо-

лідація всього Українського народу, чи то фактична 

відмова від державності та незалежності. Кожну бі-

фуркацію характеризують імперативи, які виникли 

у точці біфуркації національної ідентичності.  

Важливим лакмусом трансформації процесів 

динаміки національної ідентичності в України є бі-

фуркації, які українській нації довелося проходити 

за часів незалежності України декілька разів. Пе-

рша біфуркація відбулася 1991 року, визнанням не-

залежності Української держави. Друга біфуркація 

сталася у 2004 – 2005 роках у процесі Помаранчевої 

революції, а Революція Гідності у 2013 році започа-

ткувала третю біфуркацію. Четверта біфуркація 

2020 року виникла під впливом світової пандемії 

COVID – 19. 

Отже, завданнями статті є, дослідити дина-

міку ставлення громадян до державної незалежно-

сті України, яка генерує один з важливих імперати-

вів національної ідентичності, а також з’ясувати 

ставлення українців як політичної нації до фено-

мену громадянства за зовнішніми, внутрішніми, 

суб’єктивними та об’єктивними показниками.  

Так, за результатами Всеукраїнського рефере-

ндуму 1 грудня 1991 року із запитанням в бюлетені: 

«Чи підтримуєте Ви Акт проголошення незалежно-

сті України?», 90,32% кількості громадян різних ет-

нічних груп відповіли «Так, підтверджую», а 7,58% 

кількості громадян відповіли «Ні, не підтверджую» 

[2]. 

Асоціацією політичних психологів України та 

Інститутом соціальної та політичної психології 

НАПН України 8-15 вересня 2017 року було прове-

дено дослідження «Громадська думка та електора-

льні наміри українців на початку нового політич-

ного сезону». Відповідно до результатів дослі-

дження, на запитання «Чи підтверджуєте Ви 

прийнятий у 1991 році Акт проголошення незалеж-

ності України?» у 2011 р., напередодні третьої бі-

фуркації, 78,4% громадян України відповіли «так», 

у 2017 році – 93,1% [3]. Позитивна динаміка став-

лення громадян до державної незалежності України 

зберігалася всі роки з 2011 до 2021 року включно. 

Однак, збільшення прихильників національної не-

залежності в Україні має свою регіональну унікаль-

ність: серед мешканців Західного макрорегіону 

найбільша частка прихильників незалежності при-

падає на 2015 рік, у 2016 році простежується змен-

шення частки тих, хто підтримав би цей процес. У 

Центральному макрорегіоні найбільша частка при-

хильників незалежності припадає на 2014 рік, а з 

2015 року відбувається поступове зменшення час-

тки тих, хто підтримав би Акт проголошення неза-

лежності України. Східний макторорегіон зберігає 

позитивну динаміку ставлення до державної неза-

лежності України з 2011 до 2016 року включно (з 

80% до 93,1%), але станом на 2017 рік відбувається 

незначне зменшення до позначки 90,6%. Південний 

макрорегіон у 2017 році набрав найвищий відсоток 

прихильників державної незалежності за досліджу-

ваний період та серед інших регіонів держави – 

96,9%. Так, можна говорити про позитивну тенден-

цію збільшення частки тих, хто підтвердив би 

прийнятий у 1991 році Акт проголошення незалеж-

ності України. 

Вже за часів другої біфуркації 2004 – 2005 ро-

ків частка тих, хто скоріше та дуже пишається, що 

є громадянином України становила 37,7%, відпо-

відно, хто скоріше та зовсім не пишається – 24,7 % 

опитаних (2004 рік); частка тих, хто скоріше та 

дуже пишається, що є громадянином України у 

2005 році становила на 16% більше, а тих хто ско-

ріше та зовсім не пишається – на 9,8% менше з чи-

сла опитаних. За часів третьої біфуркації відбува-

ється стрімке збільшення числа тих, хто пишається 

українським громадянством – 47,7% (2013 рік); 

60,7% (2014 рік); 67,3% (2015 рік); 60,1% (2016 рік); 

62,5% (2017 рік); але саме у часи четвертої біфур-

кації відбувається збільшення на 10 % та становить 

72% опитаних (2021 рік) [4].  

Важливо, що громадянами України у 2021 році 

визнали себе - 59% опитаних, у 2017 році - 57,2%, у 

2016 році - 60,1 % респондентів, що перевищує по-

казник 2013 року на 10 %. У 2017 році кількість 

прихильників локальної приналежності становить 

24,7%, що на 2,6% перевищує показник 2016 року. 

У 2021 році ці показники значно знизилися, та ста-

новлять 19% - ідентифікують себе з населеним пу-

нктом, 11% - відчувають себе мешканцями регі-

ону[4]. 

Отже, позитивною тенденцією є те, що біль-

шість респондентів за всіма регіонами України від-

чувають себе саме громадянами України. Це так 

звані суб’єктивні відчуття. Вони відіграють важ-

ливу роль у побудові цілісної системи національної 

ідентичності. Але не менш значущими є об’єктивні 

показники, такі як світові рейтинги громадянств 

світу та закордонних паспортів. Розглянемо лише 

деякі з них. Так, відповідно до Індексу громадянств 

світу за системою QNI [5] (The Henley & Partners – 

Kochenov Quality of Nationality Index), Україна під-

нялася з 105-го місця у 2016 році на 75-е місце у 

2018 році, посівши місце серед країн з помітним 

зростанням цінності громадянства. У період з 2011 

до 2018 років поступово збільшувався сумарний 

рейтинг відповідно до Індексу громадянств світу за 

системою QNI з 31,8% до 38,2%, що дозволило Ук-

раїні перейти з країни з низьким індексом (Low 

Quality: Nationalities with a value of between 20.0% 

and 34.9%) до країн з середнім індексом грома-

дянств світу (Medium Quality: Nationalities with a 

value of between 35.0% and 49.9%). Система QNI 

враховую внутрішні фактори (людський розвиток, 

економічне зростання та стабільність і безпеку) та 

зовнішні чинники (можливість без різних бар’єрів 

подорожувати світом, що передбачає свободу пере-

міщення та свободу розселення). 

Відповідно до Індексу закордонних паспор-

тів[6], який ранжує країни щодо можливості відві-

дувати різні держави світу без візи, Український па-

спорт зайняв 37 місце в світі у липні 2021 року, у 

січні 2021 – 41 місце, у 2011 році - 63 місце.  

Таким чином, імперативи громадянства та дер-

жавної незалежності символізують започаткування 

системних змін, що призводять до зростання цінно-

сті українського громадянства в суб’єктивному та 
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об’єктивному просторі, а також є важливими чин-

никами у процесі консолідації Української нації. Ці 

процеси є частиною більш глибокого дослідження, 

але це тема для наступної наукової розвідки.  
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