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REPUBLICAN AND DEMOCRATIC PARTIES IN THE US POLITICAL
SYSTEM
This article describes the places and roles of the Republican and Democratic parties in
the modern political system of the USA. Based on the analysis of the works of European and
American scientists, conclusions were made about future trends and prospects for the
development of US parties.
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Костюченко Є.
ПРОБЛЕМА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В
КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
У статті розглядається проблема впливу європейських інтеграційних процесів на
українську національну ідентичність; аналізуються українські реалії та описуються
можливi шляхи України в європейський простір.
Ключові слова: Європейська інтеграція, Євросоюз, національна ідентичність.
Проблема національної самобутності завжди була головним питанням для
українців на всіх етапах становлення України як держави. Після проголошення
незалежності перед Україною постала проблема інтеграції у світові та європейські
структури. Інтуїтивно відчувавши свою приналежність до Європейського Союзу, ми
виявилися не готовими до європейськості як феномену. Подальший євроінтеграційний
процес дедалі більше загострює проблему національно-культурної самобутності
українців.
Мета статті - проаналізувати вплив європейської інтеграції на національнокультурну самобутність, визначити шляхи розвитку української євроінтеграції.
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Для вітчизняних дослідників питання формування національно-культурної
ідентичності України в контексті євроінтеграції є досить новою. Дана тема лише
нещодавно з'явилась у працях В. Вандишева, Т. Воропай, А. Гальчинського, Л.
Нагорної, Г. Яворської та інших. Проте дещо позаувагою залишаються проблеми
національно-культурної ідентичності в процесі євроінтеграції і особливості інтеграції
України в європейський простір.
Немає жодних сумнівів, що нова українська нація формувалась за несприятливих
умов. Існує думка, що процес творення української нації не закінчився і досі, оскільки
нашу націю не об'єднують ні спільна мова, ні релігія, ні спільна історична пам'ять.
Проте саме ці три чинники визначені конститувними для національної ідентичності. [7,
с31-49] Звісно дані чинники наклали свій відбиток на сучасні реалії України і сприяли
формуванню зовнішньополітичних приорітетів.
Сьогодні Україна лише робить перші кроки на шляху до статочного
самоствердження, тому перспектива наддержавності Євросоюзу не може бути для
цілковито привабливою.
Формула "Інтеграція без збереження національної самобутності" нам не підходить.
На сам перед Україні необхідно виконати свій внутрішній обов'язок - остаточне
самоутвердження як суверенної держави. Ще І. Франко писав, що “консолідування
якихось вольних міжнародних союзів для осягнення вищих міжнародних цілей… може
статися аж тоді, коли всі національні змагання будуть сповнені” [6, 284]. Іншими
словами, кожен народ, який дозрів до виокремлення себе з-поміж інших прагне до
діяльного самоствердження.
Інтеграція в європейський простір – це не лише фізичне приєднання до тих чи
інших європейських чи атлантичних структур, а насамперед творення всередині країни
сучасних інституцій, які забезпечуватимуть конкурентноздатність економіки,
технологій, предметно-політичних, освітньо-культурних практик. Найважливішою
якістю сучасних держав є їх здатність до інноваційного розвитку, яка, у свою чергу,
залежить від характеру політичної, економічної, соціальної і ціннісних систем
суспільства на його постіндустріальній стадії.[8; с.5] Тому інтеграція України в
європейські структури більше звернена на засвоєння вічної духовної та інтелектуальної
спадщини, громадянської постави та іншого, тобто всього того, що зветься
"громадянським суспільством".
Водночас, необхідно гарно усвідомлювати і той факт, що європейська інтеграція
це не лише демократичні цінності, а й абсолютно новий за якістю рівень
відповідальності за дотримання високих стандартів у різних галузях і на сам перед за
спільну ідентичність.
Важливим чинником формування європейської ідентичності в Україні є належне
пошанування й осмислення власної філософської та політичної думки, як і самої
вітчизняної історії. Треба осягнути „європейськість” української ідеї та рухатися до
привнесення „українськості” в ідею європейську. Європеїзація України має
відбуватися одночасно із українізацією Європи. Оскільки Європа протягом тисячоліть
перебуває в пошуку власного духовного обличчя, український народ повинен також
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виразно задекларувати свій внесок у розвиток загальної європейської ідеї, одначе для
цього маємо органічно відчути її своєю [1, с. 357-358].
Отже, європейська перспектива для України є надзвичайно важливою. Тому,
необхідна взаємна співпраця. Інтеграція України допоможе у подальшому її
самоідентифікуванню, а також становленню України як сильної держави у Європі і в
світі. Стрaтегічно майбутнє України в контексті євроiнтеграційних процесiв будe
стимулюватися і визначатися такими чинникaми, як: а) збeрeжeння її культурнoгo
aрхeтипу і статусу в єднoстi iз фoрмуванням нoвої нацioнaльнo-пoлiтичнoї
iдeнтичнoстi i мeнтaльнoстi; б) всeбiчнoю пiдтримкoю oсвiти, нaуки, культури; в)
здaтнiстю i гoтoвнiстю Укрaїни, рoзв’язуючи свoї лoкaльнi, нaцioнaльнi прoблeми,
aдeквaтнo вiдпoвiдaти нa виклики глoбaлiзації.
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Y. Kostiuchenko
THE PROBLEM OF UKRAINIAN NATIONAL IDENTITY IN THE CONTEXT
OF EUROPEAN INTEGRATION
In the article the problem of the influence of the European integration process on the
Ukrainian national identity formation is observed; the Ukrainian realities are analyzed and
the possible ways of Ukraine into the European space are described.
Key words: European Integration, European Union, national identity
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