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Abs tract. The main results of the first stage of the Ukrainian part of the international re-
search project "Europeization or securitization of "strangers"? Estimation
of the European approach to the formation of partner relations with the
East Europe" are presented by the materials of the national representative
poll among Ukraine's population in October of 2008.

Ха рак те рис ти ка проб ле ма ти ки дос лід жен ня

Ця пуб лі ка ція під го тов ле на в рам ках між на род но го дос лід ниць ко го про ек ту
"Єв ро пе ї за ція чи сек'юри ти за ція "сто рон ніх"? Оцін ка єв ро пей сько го під хо ду до по -
бу до ви пар тнер ських від но син зі Схід ною Єв ро пою". Ме та про ек ту – дос лі ди ти
ефек тив ність єв ро пей сько го під хо ду до по бу до ви пар тнер ських від но син Єв ро пей -
сько го Со ю зу зі Схід ною Єв ро пою в кон тек сті зрос та ю чої нап ру же нос ті між дво ма
кон ку ру ю чи ми кон цеп ці я ми в рам ках Єв ро пей ської по літ ки су сідс тва (ЄПС) – єв -
ро пе ї за ції та сек'юри ти за ції. Хо ча єв ро пе ї за ція, як під хід м'якої дії, зда єть ся кра щим
інс тру мен том по бу до ви зба лан со ва но го пар тнерс тва з кра ї на ми Схід ної Єв ро пи, бу -
ду чи пов'яза ним з більш ши ро ким про це сом мо дер ні за ції та де мок ра ти за ції2, ар гу -
мен то ва ність цьо го під хо ду пос ту по во змі ню єть ся під впли вом кон цеп ції сек'юри -
ти за ції, яка ви су ває на пер ше міс це без по се ред ній ін те рес до без пе ки від нос но но -
вих кор до нів на про ти ва гу дов гот ри ва ло му по ши рен ню де мок ра тії та "спіль них цін -
нос тей". Іс ну ю ча кон цеп ту аль на нап ру же ність ЄПС мо же не тіль ки впли ну ти на
ус піш ність її імп ле мен та ції, але і за галь му ва ти роз ви ток конс трук тив но го ді а ло гу з
"аут сай де ра ми" – Ро сі єю, Бі ло рус сю, Ук ра ї ною і Мол до вою зок ре ма, і та ким чи ном
ство рює не без пе ку для май бут ньо го до сяг нен ня спів ро біт ниц тва і ста біль нос ті в
більш ши ро ко му су сідс тві. Ос нов ні за пи тан ня, на які має да ти від по відь дос лід жен -
ня, є та ки ми:

� Яким чи ном єв ро пе ї за ція і сек'юри ти за ція виз на ча ють ся в ос нов них офі цій -
них до ку мен тах ЄПС?
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� Чи іс нує зрос та ю ча нап ру же ність між ці ля ми і спо со ба ми їх до сяг нен ня в
цьо му дис кур сі?

� До яко ї ме жі ці роз ду ми від по ві да ють то му, що під хо дить кра ї нам Схід ної Єв -
ро пи?

� Які нас лід ки мо же ма ти нап ру же ність для до сяг нен ня ста біль нос ті, без пе ки і
доб ро бу ту в роз ши ре ній Єв ро пі? 

Сту пінь на у ко вої роз роб ки 

Дис курс єв ро пе ї за ції – про це су по ши рен ня єв ро пей ських цін нос тей, норм і
зраз ків по ве дін ки – на по чат ко вій ста дії з'явив ся в ін тег ра цій но му під хо ді ЄС, який
у 2004 р. знай шов своє вті лен ня в збіль шен ні чле нів Со ю зу за ра ху нок но вих де ся -
ти кра їн, ві сім з яких бу ли в ми ну ло му ко му ніс тич ни ми менш ніж од не по ко лін ня
то му. "По вер нен ня до Єв ро пи" вик ли ка ло в цих кра ї нах очі ку ва ну ей фо рію, єв ро пе -
ї за ція вва жа ла ся двос то рон нім ру хом, за до по мо гою яко го обид ві сто ро ни – За хід і
Цен траль на Єв ро па – на бу ва ли дос ві ду об мі ну сво ї ми влас ни ми цін нос тя ми, куль -
тур ни ми тра ди ці я ми і "спо со бом ство рен ня ре чей"3.

Од нак, курс на роз ши рен ня нор ма тив но го зна чен ня єв ро пе ї за ції ско ро був за мі -
не ний на "ЄС� и за цію" – під якою ро зу мів ся про цес зрос та ю чих ви мог ЄС що до
адоп та ції юри дич них норм, інс ти ту ці о наль них мо де лей і по лі ти ки від кра їн� кан ди -
да тів. У ре зуль та ті, де ба ти на у ков ців що до єв ро пе ї за ції бу ли за мі не ні ана лі зом "під -
гон ки" та "ска чу ван ня" єв ро пей ських інс ти ту ці о наль них пе ре ваг для май бут ніх
кан ди да тів на вступ до ЄС4 та до об ме же но го прос то ру нас лід ків "ЄС� и за ції" для
роз ши ре ної Єв ро пи. 

У 2002 р. ЄС по чав роз роб ля ти ЄПС з ме тою уник нен ня но вих лі ній роз ме жу -
ван ня як ре а гу ван ня на вик ли ки без пе ці, що ви ник ли внас лі док но во ут во ре них
кор до нів. По чат ко ві про по зи ції для під хо ду по бу до ви пар тнерс тва ви я ви ли важ ли -
вість спіль них єв ро пей ських цін нос тей як ба зис для май бут ніх від но син з усі ма су -
сід ні ми кра ї на ми (Стра те гія без пе ки 2003). Ні ко ли до то го ЄС не ро бив та ко го
силь но го ак цен ту на важ ли вос ті по лі тич них цін нос тей як умо ви для май бут ньо го
спів ро біт ниц тва з її су сі да ми без про по зи ції пер спек ти ви ско ро го при єд нан ня
(всту пу)5. По чат ко вий дис курс єв ро пе ї за ції як "нап рям ку мис лен ня", зда єть ся, був
зно ву від нов ле ний для виз на чен ня прі о ри те тів нор ма тив них ас пек тів по бу до ви
пар тнерс тва. 
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Це від нов лен ня особ ли во є ха рак тер ним для пер ших ета пів роз роб ки ЄПС. В
офі цій них до ку мен тах Єв ро пей ської ко мі сії то го пе рі о ду пе ре ра хо ву єть ся до віль на
кіль кість єв ро пей ських цін нос тей під чіт ким за го лов ком "При хиль ність до спіль -
них цін нос тей", що вклю ча ло де мок ра тію, вер хо венс тво за ко ну, пра ва лю ди ни і фун -
да мен таль ні сво бо ди. Цей пе ре лік цін нос тей мав ста ти фун да мен том роз бу до ви
май бут ньо го пар тнерс тва з су сід ні ми кра ї на ми. Ак цент на лі бе раль них цін нос тях
ана ло гіч ним чи ном був силь ним у пер шій до по ві ді по кра ї нах ЄПС (2004–2005 рр.),
яка міс ти ла два до во лі ве ли ких роз ді ли що до де мок ра тії і вер хо венс тва за ко ну, а та -
кож прав лю ди ни і фун да мен таль них сво бод. Од нак з роз вит ком Пла ну дій ЄПС у
нор ма тив ній ри то ри ці ЄС по ча ли пре ва лю ва ти більш тра ди цій ні ас пек ти без пе ки,
ди на мі ка яких дос тат ньо ві доб ра же на у вступ ній час ти ні. Зго дом біль шість пла нів
дій ЄПС для ок ре мих кра їн6 ви я ви ли пот ре бу нор ма тив них ак цен тів ран ніх до ку -
мен тів ЄПС. Ста ло оче вид ним, що ЄС по чав на да ва ти прі о ри тет тра ди цій ним заг -
ро зам без пе ці, які вип рав да но роз гля да ли ся як до сяг нен ня швид ко го ре зуль та ту
для нес та біль но го су сідс тва7 про тя гом дов гот ри ва лої при хиль нос ті що до нор ма тив -
но го під хо ду. 

Ас пек ти нор ма тив ний і без пе ки ста ли час ти ною ЄПС з біль шим ак цен том на
"цін нос тях, що по ді ля ють ся" як три ва лої стра те гії для без пе ки, ми ру і ста біль нос ті.
Про те во ро же сприй ман ня су сі дів як "зад ньо го дво ру Єв ро пи", які за ці кав ле ні у
кон флік ті й на сильс тві, пос лаб лює кра ї ни, в яких ма ють міс це ви со кий рі вень зло -
чин нос ті, дис фун кці о наль ні спіль но ти або ско ро чу єть ся чи сель ність на се лен ня. Та -
кий під хід не до по міг по бу ду ва ти пар тнерс тво, а на то мість збіль шив хво роб ли ві від -
чут тя і зап ро по ну вав за хо ди, які біль ше від штов ху ють, ніж об'єд ну ють ЄС з йо го су -
сі да ми. 

Оче вид на нап ру же ність між дво ма кон ку ру ю чи ми дис кур са ми не тіль ки приз -
во дить до плу та ни ни і не виз на че нос ті, але й та кож хви лює ЄС що до за со бів по бу до -
ви пар тнерс тва. Та кий стан ре чей зат ри мує та кож роз ви ток конс трук тив но го ді а ло -
гу із "сто рон ні ми кра ї на ми", які час то ма ють своє від мін не ро зу мін ня цін нос тей і ви -
ко рис то ву ють інак ші так ти ки до сяг нен ня кра що го спів ро біт ниц тва. Від сут ність уз -
год же ної по зи ції що до стра те гії і ці лей по той бік кор до ну од ноз нач но галь мує
пе ре мо ви ни що до по єд нан ня нап ря мів мис лен ня, ви роб лен ня рі шень та спри чи няє
пос лаб лен ня здат нос ті ЄС виг ля да ти більш "під хо дя щим нап ря мом" у спра ві з нес -
та біль ни ми су сі да ми. 

Та ким чи ном, ЄПС ви ник ла для до сяг нен ня бе зу мов но схваль ної ме ти – об'єд -
нан ня Єв ро пи шля хом до сяг нен ня ста біль нос ті, без пе ки і доб ро бу ту на всьо му Єв -
ро пей сько му кон ти нен ті. Тим не менш, за со би, які ви ко рис то вує або зби ра єть ся ви -
ко рис то ву ва ти ЄС, є дво я ки ми, су пе реч ли ви ми і знач ною мі рою зо се ред же ні на ін -
те ре сах ЄС та від дзер ка лю ють зрос та ю че нап ру жен ня між дво ма кон ку ру ю чи ми
дис кур са ми все ре ди ні ЄПС – єв ро пе ї за ці єю про ти сек'юритиза ці єю. Зрос та ю ча
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сек'юритиза ція пла ну за хо дів су сідс тва мо же не тіль ки спрос то ву ва ти в ці ло му
приз на чен ня ЄПС, але й та кож за ва жа ти прог ре су де мок ра ти за ції і мо дер ні за ції
кра їн по за кор до на ми ЄС. 

Біль шість на у ко вої лі те ра ту ри з проб ле ма ти ки ЄПС го лов ним чи ном роз гля да -
ють роль спіль них цін нос тей все ре ди ні ЄС або в кон тек сті виз на чен ня особ ли вос -
тей зов ніш ньої по лі ти ки ЄС. Об ме же на ува га та кож при ді ля ла ся труд но щам со ці а -
лі за ції но вих су сі дів або адап та ції спіль но го нор ма тив но го дис кур су що до імп ле -
мен та ції ЄПС. Ок ре мі дос лід ни ки ана лі зу ють но ві по лі тич ні кор до ни і зрос тан ня
стур бо ва нос ті що до по я ви "сто рон ніх" кра їн у роз ши ре ній Єв ро пі. Більш ши ро ко
дис ку ту ють ся проб ле ми тра ди цій них заг роз і пи тань, що пос та ють внас лі док ви ник -
нен ня но вих кор до нів і сто су ють ся без пе ки ЄС (міг ра ція, тор гів ля людь ми, те ро -
ризм то що). Од нак ніх то з дос лід ни ків не роз гля дає влас не сут ність ЄПС та її ког -
ні тив ну і прак тич ну ефек тив ність: чи іс нує дос тат ній ана лі тич ний зв'язок між дек -
ла ро ва ни ми ці ля ми ЄПС (пе ре важ но нор ма тив ни ми) та ді єз дат ни ми за со ба ми
(зде біль шо го орі єн то ва ни ми на без пе ку); чи дос тат ньо уз год жу єть ся ця по лі ти ка з
вит ра та ми на пот ре би "сто рон ніх" кра їн; і чи май бут ня сек'юри ти за ція су сідс тва ЄС
є при дат ною для до сяг нен ня дов гот ри ва лої ста біль нос ті і доб ро бу ту по той бік кор -
до ну. 

Ін ши ми сло ва ми, про ект сфо ку со ва ний на та кі іс ну ю чі про га ли ни: 1) кон цеп ту а -
лі за ція па нівно го/змі не но го дис кур сів все ре ди ні ЄПС та їх при дат ність для до сяг -
нен ня ста біль но го пар тнерс тва з кра ї на ми Схід ної Єв ро пи; 2) ана ліз зрос та ю чо го
нап ру жен ня між ці ля ми і за со ба ми кон ку ру ю чих дис кур сів все ре ди ні ЄПС, яке в ра -
зі не дос тат ньо го ви яв лен ня мо же приз вес ти до пе ре бу до ви за хо дів на за до во лен ня
пот реб, змі ще них у бік ЄС, за ра ху нок ін те ре сів пар тнерс тва, і на реш ті 3) виз на чен -
ня іс ну ю чо го ста ну і то чок збли жен ня ЄПС із зов ніш ньою по лі ти кою кра їн Схід ної
Єв ро пи – став лен ня чи під хід до по бу до ви пар тнерс тва мають бути спро мож ні за без -
пе чи ти до сяг нен ня по чат ко вих на мі че них ці лей. То му на ше дос лід жен ня є сво є час -
ним і не об хід ним для за пов нен ня про га ли ни в на у ко вій лі те ра ту рі, а та кож з ог ля ду
на зрос та ю че нап ру жен ня між ри то ри кою і пот ре ба ми ЄС та йо го су сі дів у Схід ній
Єв ро пі. 

Ці лі дос лід жен ня

1. Роз гля ну ти кон цеп ту аль ну ри то ри ку ("ці лі") по бу до ви пар тнерс тва між ЄС і
Схід ною Єв ро пою: з'ясу ва ти, як до мі ну ю чі кон цеп ту аль ні дис кур си виз на ча ють ся в
офі цій них до ку мен тах ЄПС і від по від но – в до ку мен тах зов ніш ньої по лі ти ки кра їн
Схід ної Єв ро пи. Це важ ли во для точ но го зна ход жен ня, в чо му (в яких ас пек тах) і
чо му ста ло ся пос ту по ва змі на сек'юри ти за ції в нап ря мі єв ро пе ї за ції і які нас лід ки
це мо же ма ти для май бут ньо го ЄПС.

2. З'ясу ва ти су час ний стан і точ ки збли жен ня дис кур сів ЄС з від по від ни ми в
Схід ній Єв ро пі, щоб оці ни ти, нас кіль ки є ре аль ним до сяг нен ня спіль ної сис те ми
пог ля дів на по бу до ву пар тнерс тва.
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3. Ви я ви ти, які прак тич ні стра те гії ("спо со би") ви ко рис то ву ва лись ЄС і кра ї на -
ми Схід ної Єв ро пи в по бу до ві пар тнерс тва і чи ці спо со би адек ват ним чи ном ві доб -
ра жа ють по чат ко ві "ці лі" ЄПС та від по від них до ку мен тів зов ніш ньої по лі ти ки кра -
їн Схід ної Єв ро пи.

4. З'ясу ва ти сту пінь нап ру же нос ті між "ці ля ми" та "спо со ба ми" до мі ну ю чих
дис кур сів в рам ках ЄПС – єв ро пе ї за ції про ти сек'юри ти за ції – та зро зу мі ти, чи кон -
ку ру ю чі по лі тич ні лі нії, стра те гії та ін те ре си сто рін за лу че ні на леж ним чи ном для
об'єд нан ня з ме тою спри ян ня ста біль но му пар тнерс тву. 

5. Дос лі ди ти, як на яв на нап ру же ність між дек ла ро ва ни ми ці ля ми і спо со ба ми
кон ку ру ю чих дис кур сів мо же тор ка ти ся пер спек ти ви по бу до ви пар тнерс тва між
ЄС та Схід ної Єв ро пи. Згід но з Оле Ва е ве ром (O.Wa e ver), зав жди є од на ціль для
де сек'юри ти за ції – та, що мі ня ють ся проб ле ми по за ре жи мом кри тич них си ту а цій і
в нор маль но му пе ре го вор но му про це сі по лі тич ної сфе ри8. Як що ЄПС нас прав ді
ство ре на для сек'юри ти за ції ко рот кот ри ва лих по лі тич них від но син кра їн� чле нів з
пер спек ти вою дов гот ри ва лих зо бов'язань що до мо дер ні за ції і де мок ра ти за ції нес та -
біль но го су сідс тва, во на має ста ти не об хід ною для ре конс трук ції прог ра ми дій з єв -
ро пе ї за ції як ос но ва для по бу до ви ле гі тим них і ста біль них від но син у роз ши ре ній
Єв ро пі. 

План дос лід жен ня і ме то до ло гія

Про ект має на ме ті зро би ти іс тот ний вне сок у на у ко ве ро зу мін ня при ро ди і
ефек тив нос ті ЄПС на прик ла ді трьох пос тра дян ських кра їн: Ук ра ї ни, Ро сії та Бі ло -
ру сі. Не дос тат ні знан ня що до ці єї по лі ти ки мо жуть приз вес ти до спо руд жен ня но -
вої "Бер лін ської сті ни" між ЄС та "сто рон ні ми" кра ї на ми, із згуб ни ми нас лід ка ми
для ста біль нос ті й без пе ки ці лої Єв ро пи. Важ ли во на цій ста дії зро зу мі ти, які нас -
лід ки зрос та ю чої сек'юрі ти за ції ЄПС мо жуть ма ти міс це для ефек тив ної по лі ти ки
імп ле мен та ції та чи в дос тат ній мі рі ЄПС звер тає ува гу на пот ре би й ін те ре си всіх
за ці кав ле них сто рін. 

Вра хо ву ю чи ком плек сність пред ме та дос лід жен ня, ана лі зу ва ли ся дис курс елі ти
та гро мад ської дум ки Ук ра ї ни, Ро сії та Бі ло ру сі з ви ко рис тан ням та ких ме то дів, як
кон тен т�а на ліз офі цій них до ку мен тів; за галь но на ці о наль ні реп ре зен та тив ні ма со ві
опи ту ван ня; шкіль ні есе про Єв ро пу та фо кус� гру по ві дис ку сії. 

Да на стат тя міс тить ос нов ні ре зуль та ти пер шо го ета пу ук ра їн ської час ти ни про -
ек ту – за галь но на ці о наль но го опи ту ван ня 1200 рес пон ден тів, які за сво єю со ці аль -
но� де мог ра фіч ною ха рак те рис ти кою реп ре зен ту ють до рос ле на се лен ня Ук ра ї ни.
По льо вий етап збо ру пер вин ної со ці о ло гіч ної ін фор ма ції здій снив Центр со ці аль -
них та мар ке тин го вих дос лід жень СО ЦИС у жов тні 2008 р. 
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Ос нов ні ре зуль та ти

Рі вень по ін фор мо ва нос ті учас ни ків опи ту ван ня що до Єв ро пей сько го Со ю зу і
НА ТО мож на виз на чи ти як про між ний між не дос тат нім та дос тат нім, а від нос но
СНД цей по каз ник ви я вив ся більш ви со ким. При цьо му опи ту ван ням ус та нов ле но,
що чим ви щий ос віт ній рі вень рес пон ден тів, тим ви ща їх ін фор мо ва ність про наз ва -
ні між на род ні єв ро пей ські ут во рен ня, а та кож за ці кав ле ність між на род ни ми від но -
си на ми Ук ра ї ни. 

Най біль ший ін те рес рес пон ден ти ви яв ля ють до ук ра ї но� ро сій ських від но син, а
най мен ше – до пе ре бі гу по дій в Єв ро пей сько му Со ю зі. У цьо му є своя ло гі ка, ос -
кіль ки від від но син з Ро сі єю ба га то в чо му за ле жить за без пе чен ня енер го но сі я ми
ук ра їн ських спо жи ва чів. А ос кіль ки Ук ра ї на все ще не є чле ном ЄС, то й спра ви в
ньо му по ки менш ці кав лять пе ре січ них гро ма дян. 

На сту пінь ін те ре су учас ни ків опи ту ван ня до єв ро пей ської по лі ти ки і від но син
Ук ра ї ни в пос тра дян сько му прос то рі сут тє во впли ва ють вік рес пон ден тів і ге ог ра -
фія їх про жи ван ня. Так, опи та ні пен сі о не ри, а також жи те лі Схо ду кра ї ни де монс -
тру ють мі ні маль ний ін те рес до єв ро пей ської по лі ти ки і, нав па ки, ви яв лять більш
гли бо ку за ці кав ле ність від но си на ми Ук ра ї ни в рам ках СНД, особ ли во – ук ра ї но� ро -
сій ськи ми від но си на ми. У свою чер гу, мо лодь до 30 ро ків і меш кан ці За хо ду кра ї ни
мен ше за ін ших учас ни ків опи ту ван ня ви я ви ли ін те рес са ме до від но син Ук ра ї ни з
пос тра дян ськи ми кра ї на ми. По діб ний ре зуль тат знач ною мі рою по яс ню єть ся фе но -
ме ном по лі тич ної ге ог ра фії го ло су ван ня за Пре зи ден та і пар ла мент ос тан ньо го де -
ся ти річ чя, дос тат ньо чіт ким роз по ді лом ви бор ців на "за хід ни ків" та "слов'яно фі -
лів". Вар то та кож вра ху ва ти, що елек то рат з чис ла пен сі о не рів вже тра ди цій но під -
три мує прос хід ний век тор зов ніш ньої по лі ти ки Ук ра ї ни і зміц нен ня від но син з ко -
лиш ні ми ра дян ськи ми рес пуб лі ка ми в рам ках СНД. 

З ши ро ко го пе ре лі ку кра їн, пе ре лі че них у кар тці, рес пон ден ти дос тат ньо чіт ко
виз на чи ли ті з них, які є єв ро пей ськи ми за сво їм ге ог ра фіч ним роз та шу ван ням. Тут
бе зу мов ни ми лі де ра ми за час то тою зга ду ван ня ви я ви лись три про мис ло во роз ви не -
ні кра ї ни – чле ни ЄС: Ні меч чи на, Ве ли ка Бри та нія та Іта лія, які наз ва ла пе ре важ на
біль шість рес пон ден тів. По руч із цим, без ма ло го кож ний п'ятий рес пон дент (17%)
не зміг наз ва ти жод ної кра ї ни – чле на ЄС із зап ро по но ва но го змі ша но го спис ку, в
яко му бу ли пред став ле ні як ок ре мі кра ї ни ЄС, так і кра ї ни, які не вхо дять до цьо го
Со ю зу. 

У ма со вій сві до мос ті пе ре січ них ук ра їн ців сфор му ва ло ся дос тат ньо ус та ле не
уяв лен ня про Єв ро пей ський Со юз як еко но міч ну і по лі тич ну асо ці а цію кра їн Єв ро -
пи з особ ли вим ак цен том на еко но міч ній скла до вій. Щоп рав да, сві то ва еко но міч на
кри за та кож має свої не га тив ні нас лід ки і для еко но мі ки об'єд на ної Єв ро пи, про те і
в цій си ту а ції при ваб ли вість рів ня доб ро бу ту на се лен ня ЄС для на ших гро ма дян не
за ли шає сум ні ву. 
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Таб ли ця 1
Асо ці а ції рес пон ден тів що до ЄС, НА ТО та СНД, % до всіх*

* У табл. 1 су ма від сот ків у стов пчи ках пе ре ви щує сто, ос кіль ки рес пон ден ти ма ли змо гу об ра ти до трьох
ва рі ан тів від по ві дей. 

По рів няль ний ана ліз цін нос тей, при та ман них ЄС та Ук ра ї ні, вка зує на іс ну ван -
ня фе но ме ну "со ці о куль тур но го роз ри ву". Цін нос ті, кот рі най більш при та ман ні для
ЄС, у ці ло му не збі га а ють ся з та ки ми у ви пад ку на шої кра ї ни. Як що для ЄС це еко -
но міч ні цін нос ті, за кон ність і де мок ра тія, то для Ук ра ї ни тер пи мість, ми ро люб ність
і кон фе сій на то ле ран тність. За фік со ва ний фе но мен об'єк тив но уск лад нює вход жен -
ня в єв ро пей ський со ці о куль тур ний прос тір. Крім то го, знач на час ти на рес пон ден -
тів (по над 22%) так і не змог ла наз ва ти цін нос ті, які біль шою мі рою влас ти ві на шій
кра ї ні. Цей ре зуль тат доз во ляє го во ри ти, що да ле ко не у всіх ук ра їн ців сфор му льо -
ва ні імід же ві уяв лен ня про влас ну кра ї ну, а ма со ва сві до мість від чу ває вплив пер ма -
нен тної со ці аль но� е ко но міч ної та по лі тич ної нес та біль нос ті, яка охо пи ла прак тич -
но всі ос нов ні сфе ри жит тє ді яль нос ті. То му зап ро по но ва ний пе ре лік цін нос тей ви -
я вив ся, як не па ра док саль но, ма ло чут ли вим для від по ві ді на за пи тан ня: "В якій кра -
ї ні ми жи ве мо?". 

У су час но му дис кур сі до мі ну ють та кі ак ту аль ні те ми, як "ін тер на ці о на лі за ція",
"гло ба лі за ція", "сві то вий ри нок". У сус піль них де ба тах у Схід ній та За хід ній Єв ро -
пі на бу ва ють, як ні ко ли, ве ли ко го зна чен ня між на род ні ко ор ди на ти та орі єн та ції
сус пільс тва і по лі ти ки. При цьо му за бу ва єть ся той факт, що заз на че на орі єн та ція в
обох час ти нах Єв ро пи є пог ля дом, на сам пе ред, по лі тич ної елі ти. Дім, в яко му на се -
лен ня від чу ває се бе за тиш но і в яко му доб ре орі єн ту єть ся, знач ною мі рою за ли ша -

73

Асо ці а тив ний ряд ЄС НА ТО СНД

Ста біль ність 32,7 5,3 20,1

Еко но міч ний проц ві тан ня 42,6 2,2 11,8

Де мок ра тія 22,3 3,8 8,8

Со ці аль ний за хист 15,8 2,3 10,3

Сво бо да пе ре су ван ня, нав ча ти ся, пра цю ва ти 29,0 1,2 11,3

Ви со кий ма те рі аль ний доб ро бут 25,4 2,2 2,0

По лі тич ний со юз 15,2 21,3 30,6

Вій сько вий со юз 1,4 78,8 2,8

Не дос туп ність, жорс ткий кон троль зов ніш ніх
кор до нів 2,7 11,3 6,2

Бю рок ра тія 2,3 1,3 20,2

Втра та на ці о наль ної іден тич нос ті 6,1 6,3 7,7

Дер жав на без пе ка 6,3 20,0 10,9

Не змог ли від по віс ти 12,3 10,1 19,0



єть ся са ме внут ріш нім прос то ром. Цей вис но вок ілюс тру ють і ре зуль та ти цьо го дос -
лід жен ня, де при на леж ність до сво го на се ле но го пун кту (міс та, се ла) і кра ї ни є до -
мі ну ю чим прос то ром со ці аль но го дос ві ду, орі єн та ції та емо цій но го зв'яз ку. 

Від но си ни між ЄС і йо го су сі да ми рес пон ден ти оці ни ли як, ско рі ше, доб рі. Від -
но си ни Со ю зу з Ук ра ї ною оці не но де що не га тив ні ше, але ближ че до по зи ції "ско рі -
ше доб рі", ніж до по зи ції "ско рі ше по га ні". 

З усіх зап ро по но ва них в ан ке ті кра їн най біль шу ві ро гід ність всту пу до ЄС, з
точ ки зо ру учас ни ків опи ту ван ня, ма ють Швей ца рія і Ліх тен штейн. Мож на при пус -
ти ти, що рес пон ден ти взя ли до ува ги ви со кий со ці аль но� е ко но міч ний рі вень цих
дер жав За хід ної Єв ро пи. У свою чер гу, се ред ко лиш ніх рес пуб лік най більш ви со ко
рес пон ден ти оці ни ли шан си на вступ до ЄС та ких кра їн, як Ук ра ї на та Гру зія. 

Біль шість рес пон ден тів, ско рі ше, по год жу ють ся з дво ма лі ні я ми стра те гії роз -
вит ку від но син ЄС з по тен ці аль ни ми но ви ми чле на ми, які бу ли наз ва ні в ан ке ті.
Фак тич но од на ко во учас ни ки опи ту ван ня під три му ють лі нію ЄС на за о хо чен ня ін -
ших кра їн до при єд нан ня в май бут ньо му без фор су ван ня цьо го про це су, як і лі нію
від мо ви ЄС від прий нят тя но вих кра їн з про по ну ван ням на то мість роз вит ку з ни ми
ін ших форм спів пра ці.

Пе ре важ на біль шість рес пон ден тів (80%) ні чо го не чу ли про Єв ро пей ську по лі -
ти ку су сідс тва (ЄПС). То му став лен ня ці єї ка те го рії опи та них до ос нов них ці лей ці -
єї по лі ти ки, її зба лан со ва ність між ін те ре са ми ЄС і кра ї на ми, що вклю че ні у сфе ру
ЄПС, ґрун ту ють ся на ін ту ї тив но му сприй ман ні са мої наз ви по лі ти ки су сідс тва, а не
на фак то ло гіч них знан нях.

Се ред усіх учас ни ків опи ту ван ня біль шість вва жає що ос нов ни ми ці ля ми ЄПС
є під ви щен ня влас ної без пе ки Єв ро пей сько го Со ю зу, під го тов ка су сі дів для вход -
жен ня в ЄС, роз ви ток/об'єд нан ня єв ро пей ської куль ту ри і по ши рен ня куль ту ри ЄС
се ред кра їн� су сі дів. 

Опи ту ван ня фік сує іс ну ван ня пев ної аси мет рич нос ті від по від нос ті ЄПС ін те ре -
сам Єв ро пей сько го Со ю зу і кра їн, вклю че них у сфе ру ці єї по лі ти ки. На дум ку рес -
пон ден тів, ЄПС, на сам пе ред, від по ві дає ін те ре сам уря дів і гро ма дян са мо го Єв ро -
пей сько го Со ю зу і мен шим чи ном – ін те ре сам уря дів та гро ма дян кра їн, які вклю -
че ні в сфе ру ці єї по лі ти ки. Тре ти на учас ни ків від мі ча ють від по від ність ЄПС ін те ре -
сам ук ра їн сько го уря ду і ли ше чверть – ін те ре сам гро ма дян Ук ра ї ни. 

Під твер джен ням пев ної аси мет рич нос ті ін те ре сів ЄС і кра їн� су сі дів є дум ка рес -
пон ден тів про те, що по лі ти ка Єв ро со ю зу по від но шен ню до су сід ніх кра їн виз на ча -
єть ся "пра ви ла ми гри", які про по ну ють ся ним са мим. То му ця по лі ти ка ос но ва на, в
пер шу чер гу, на цін нос тях, по лі тич них і еко но міч них ін те ре сах, на зміц нен ні без пе -
ки кра їн ЄС. 

Най більш прі о ри тет ни ми нап ря ма ми спів ро біт ниц тва Єв ро пей сько го Со ю зу з
су сід ні ми кра ї на ми рес пон ден ти вва жа ють еко но міч ний роз ви ток і тор гів лю, на
дру гій по зи ції – енер ге ти ку, а на тре тій – ре гу лю ван ня міг ра ції і бо роть бу з те ро риз -
мом. Про зник нен ня пси хо ло гії ре ци пі єн тів у став лен ні до ЄС свід чить той факт, що
мі ні маль на кіль кість учас ни ків опи ту ван ня, включ но з рес пон ден та ми з низь ким
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рів нем ос ві ти і пен сі о не ра ми, від мі ти ли прі о ри тет ність та ких нап ря мів спів ро біт -
ниц тва, як під ви щен ня доб ро бу ту і гу ма ні тар на до по мо га. На ок ре му ува гу зас лу го -
вує дру го ряд ність се ред прі о ри тет них нап ря мів спів пра ці та кої скла до вої, як пе ре -
го во ри що до всту пу до Єв ро пей сько го Со ю зу. 

З точ ки зо ру пе ре важ ної біль шос ті учас ни ків опи ту ван ня, Єв ро пей ський Со юз
вва жає Ук ра ї ну друж ньою кра ї ною, а не заг ро зою ста біль нос ті і без пе ці Єв ро пей -
сько го кон ти нен ту чи сво їм во ро гом. Як вва жа ють рес пон ден ти, ЄС ба чить Ук ра ї ну
ми ро люб ною, ду хов ною, не за леж ною, від кри тою, друж ньою та важ ли вою для Єв ро -
пи. Се ред не га тив них ха рак те рис тик рес пон ден ти від мі ча ють від ста лість, слаб кість
і від сут ність вер хо венс тва за ко ну, що ко ре лює з об ра зом дру го ряд ної кра ї ни. 

Су час ні від но си ни між Єв ро пей ським Со ю зом і Ук ра ї ною, на дум ку більш як
по ло ви ни рес пон ден тів, на сам пе ред, ґрун ту ють ся на ін те ре сах Єв ро со ю зу. На рів -
ноп рав ність і вза є мо ви гід ність цих від но син вка за ло знач но мен ше учас ни ків опи -
ту ван ня. Від мі че не рес пон ден та ми змі щен ня ба лан су ін те ре сів у від но си нах ЄС –
Ук ра ї на поз на ча єть ся на ха рак те рі су час них тен ден цій у роз вит ку цих від но син. Де -
що біль ше по ло ви ни вка зу ють на від сут ність будь� я ких змін, то ді як пок ра щан ня
від но син фік сує мен ше од ні єї п'ятої, а їх по гір шен ня – май же кож ний де ся тий рес -
пон дент. 

За ці кав ле ність Єв ро со ю зу в роз вит ку більш тіс них від но син з Ук ра ї ною рес пон -
ден ти по яс ню ють, пе ре ду сім, йо го на мі ра ми ви ко рис то ву ва ти си ро вин ні і люд ські
ре сур си кра ї ни, а не ба жан ням ін вес ту ва ти в ук ра їн ську еко но мі ку і тим са мим
спри я ти її роз вит ку. 

План дій у вза є ми нах між ЄС і Ук ра ї ною ви я вив ся фак тич но не ві до мим пе ре -
важ ній біль шос ті учас ни ків опи ту ван ня. Се ред кон крет них про по зи цій ЄС сто сов -
но цьо го пла ну менш як по де сять від сот ків рес пон ден тів зга ду ють та кі нап ря ми:
гар мо ні за цію ук ра їн сько го за ко но давс тва з пра во ви ми нор ма ми Єв ро со ю зу; ак ти ві -
за цію по точ них ре форм в еко но міч ній сфе рі; роз ви ток еко но міч но го спів ро біт ниц -
тва, тор гів лі; спро щен ня про це ду ри от ри ман ня ві зи і пе ре ти нан ня кор до ну кра їн
Єв ро со ю зу; уре гу лю ван ня пи тань, пов'яза них зі всту пом Ук ра ї ни до ЄС і НА ТО.

Ха рак те ри зу ю чи су час ний рі вень роз вит ку від но син між Єв ро пей ським Со ю -
зом і Ук ра ї ною, по ло ви на рес пон ден тів від мі ча ють не е фек тив ність цих від но син,
ос кіль ки біль ше роз мов, ніж кон крет них дій. Се ред різ них ти пів спів ро біт ниц тва,
які сьо год ні роз ви ва ють ся між ЄС і Ук ра ї ною, рес пон ден ти час ті ше всьо го на зи ва -
ють тор гі вель не спів ро біт ниц тво. 

Учас ни ки опи ту ван ня схиль ні вва жа ти, що Ук ра ї ні є чо му пов чи ти ся у кра їн ЄС
в усіх пи тан нях, пе ре ра хо ва них в ан ке ті, але особ ли во – рин ко вій еко но мі ці і сис те -
мі со ці аль но го за хис ту, тоб то тим цін нос тям, які, на дум ку са мих рес пон ден тів, є
най більш виз на чаль ни ми для Єв ро со ю зу. При цьо му на ха рак тер від по ві дей сут тє -
во впли ває мак ро ре гі он про жи ван ня – у пов ній від по від нос ті до роз по ді лу елек то -
раль них нас тро їв на кар ті Ук ра ї ни: опи та ні меш кан ці За хо ду і Цен тру біль шою мі -
рою, ніж Схо ду і Пів дня, згод ні з тим, що на шій кра ї ні є чо му пов чи ти ся у кра їн ЄС
у пи тан нях по лі тич ної де мок ра тії і дер жав ної без пе ки. 
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У табл. 2 ре зуль та ти по да но в ба лах за чо ти ри баль ною шка лою, де один бал оз -
на чає пов ну зго ду рес пон ден та, а чо ти ри, нав па ки, – пов ну нез го ду. На ве де ні да ні
ілюс тру ють за галь ну тен ден цію: змі щен ня від по ві дей по кож но му пи тан ню до пер -
ших двох по зи цій шка ли, тоб то за галь ну схиль ність рес пон ден тів до дум ки, що на -
шій кра ї ні є чо му пов чи ти ся у кра їн ЄС по всіх на ве де них у таб ли ці ас пек тах сус -
піль но го жит тя. 

Таб ли ца 2
В яких пи тан нях Ук ра ї ні є чо му пов чи ти ся у кра їн ЄС, ба ли

Опи ту ван ня за фік су ва ло від сут ність кон со лі до ва ної дум ки що до до ціль нос ті
офор млен ня членс тва Ук ра ї ни в ЄС. Роз ви ток рів ноп рав них пар тнер ських від но -
син з ЄС без пер спек ти ви вход жен ня на за галь них умо вах має де що біль шу під -
трим ку, ніж вход жен ня в Єв ро со юз на йо го умо вах і ви ко нан ні пра вил і норм. Ва го -
ме зна чен ня в оцін ці від но син Ук ра ї ни з ЄС у по даль шо му мо же ма ти по зи ція тре -
ти ни рес пон ден тів, які на мо мент опи ту ван ня не змог ли виз на чи ти ся з від по від дю. 

Від сут ність кон со лі до ва но го став лен ня на се лен ня до членс тва Ук ра ї ни в ЄС по -
яс ню єть ся тим, що гро мад ська дум ка до во лі не од ноз нач но сприй має па ри тет ін те -
ре сів під час офор млен ня та ко го членс тва. Зок ре ма, мен ше тре ти ни рес пон ден тів
вва жає, що вступ Ук ра ї ни в ЄС бу де вза є мо ви гід ним. Вод но час, біль ше по ло ви ни
учас ни ків опи ту ван ня вка зу ють на змі щен ня ін те ре сів або в бік ЄС, або в бік Ук ра -
ї ни. Не вар то та кож зні ма ти з роз ра хун ків вплив на ма со ву сві до мість ук ра їн ців у
цьо му пи тан ні іс ну ю чих со ці аль но� е ко но міч них проб лем но вих чле нів ЄС зі Схід -
ної Єв ро пи. Як що Поль ща і Сло вач чи на ма ють та кі проб ле ми, то в ра зі всту пу до
ЄС у на шій кра ї ні мо жуть ви ник ну ти ще більш гос трі проб ле ми "ак лі ма ти за ції".

Нез ва жа ю чи на при мар ність і ма ло ви ро гід ність всту пу Ук ра ї ни в ЄС ближ чим
ча сом, та кий крок схва лює не на ба га то біль ше по ло ви ни опи та них гро ма дян. На
став лен ні до фак ту офор млен ня членс тва в ЄС, як заз ви чай, сут тє во впли ва ють вік,
рі вень ос ві ти і мак ро ре гі он про жи ван ня рес пон ден тів. Так, при хиль ни ки офор млен -
ня членс тва Ук ра ї ни в ЄС най час ті ше пред став ле ні се ред мо ло ді до 30 ро ків, дип ло -
мо ва них спе ці а ліс тів з ви щою ос ві тою і жи те лів За хід но го мак ро ре гі о ну. Кіль кість
про тив ни ків офор млен ня та ко го членс тва скон цен тро ва на се ред рес пон ден тів пен -
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Є чо му пов чи ти ся в пи тан нях:

Сту пінь по год жен ня, шка ла 1–4 ба ли 

Мак ро ре гі он про жи ван ня
В ЦІ ЛО МУ 

Центр За хід Схід Пів день

По лі тич ної де мок ра тії 1,34 1,40 1,59 1,59 1,48

Рин ко вої еко но мі ки 1,33 1,38 1,46 1,51 1,41

Дер жав ної без пе ки 1,39 1,44 1,68 1,64 1,54

Куль тур но го різ но ма ніт тя 1,74 1,89 1,97 1,96 1,89

Ре лі гій ної тер пи мос ті 1,91 2,07 2,04 2,09 2,02

Со ці аль ної за хи ще нос ті 1,36 1,41 1,48 1,53 1,44



сій но го ві ку, осіб з по чат ко вою і не пов ною се ред ньою ос ві тою, а та кож меш кан ців
Схо ду і Пів дня кра ї ни. 

При хиль ни ки офор млен ня членс тва в ЄС вба ча ють для се бе як гро ма дян Ук ра -
ї ни, в пер шу чер гу, та кі но ві пре фе рен ції, як мож ли вість віль но го пе ре су ван ня кра ї -
на ми Єв ро со ю зу і ле галь не пра цев лаш ту ван ня в цих кра ї нах. Мо ти ва ція про тив ни -
ків всту пу в ЄС зво дить ся, пе ре ду сім, до двох по ло жень: Ук ра ї на не змо же ста ти рів -
ноп рав ним пар тне ром з ін ши ми кра ї на ми Со ю зу і мо же без та ко го всту пу під три му -
ва ти доб ро су сід ські від но си ни з ін ши ми кра ї на ми ЄС. 

До мож ли вих по зи тив них нас лід ків членс тва в ЄС рес пон ден ти від но сять зрос -
тан ня по лі тич ної ста біль нос ті в на шій кра ї ні, прис ко рен ня еко но міч но го роз вит ку,
під ви щен ня рів ня без пе ки і де мок ра тії, а та кож пев не пок ра щен ня со ці аль но го за -
без пе чен ня. А се ред не га тив них нас лід ків рес пон ден ти ви ок рем лю ють зрос тан ня
цін на спо жив чі то ва ри. 

У табл. 3 всі мож ли ві нас лід ки всту пу Ук ра ї ни в ЄС по ді ле ні на по зи тив ні і не -
га тив ні, на во дять ся ран жо ва ні да ні тіль ки за від по ві дя ми тих рес пон ден тів, які по -
го ди лися з пев ним по зи тив ним або не га тив ним нас лід ком. 

Таб ли ца 3
По ши ре ність очі ку вань по зи тив них і не га тив них нас лід ків 

всту пу Ук ра ї ни в Єв ро со юз, %

Оцін ка став лен ня за ру біж них кра їн до Ук ра ї ни ба га то в чо му фор му єть ся в на се лен -
ня під впли вом ЗМІ, то наль нос ті вис віт лен ня тих чи ін ших проб лем двос то рон ніх між -
дер жав них від но син, а та кож під впли вом пев них іде о ло гіч них сте ре о ти пів і со ці о куль -
тур них від мін нос тей. То му се ред най більш друж ніх кра їн опи ни лась Поль ща, а най більш
від да ле них – Ро сія, а та кож США, Ту реч чи на і Ки тай. Звер тає на се бе ува гу той факт, що
жод на з кра їн, на дум ку учас ни ків опи ту ван ня, не ста вить ся до Ук ра ї ни во ро же. 
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Мож ли ві нас лід ки всту пу Ук ра ї ни в ЄС

По зи тив ні нас лід ки N %

Мож ли вість віль но пе ре су ва ти ся по всій Єв ро пі 970 80,8

Під ви щен ня куль тур но го рів ня на се лен ня 623 51,9

Де мок ра тія в кра ї ні бу де роз ви ва ти ся, пра ва лю ди ни і пра ва
мен шин бу дуть за хи ще ні 611 50,9

Під ви щен ня якос ті жит тя на се лен ня 547 45,6

Вста нов лен ня ми ру і ста біль нос ті на всьо му єв ро пей сько му
кон ти нен ті 504 42,0

Не га тив ні нас лід ки

Від тік з кра ї ни най більш ква лі фі ко ва них ро біт ни ків 741 61,8

Пе рет во рен ня кра ї ни в си ро вин ний при да ток За хо ду 616 51,3

Бан крутс тво віт чиз ня них ви роб ни ків 569 47,4

Став лен ня до нас як кра ї ни дру го го сор ту 560 46,7

Нав'язу ван ня на ро ду чу жо рід них цін нос тей 477 39,8

Втра та кра ї ною су ве ре ні те ту 377 31,4

На ці о наль на куль ту ра опи нить ся під заг ро зою 335 27,9



Біль ше по ло ви ни учас ни ків опи ту ван ня не схва лю ють різ ною мі рою курс зов -
ніш ньої по лі ти ки Ук ра ї ни, зок ре ма її про за хід ну орі єн то ва ність. Ба жа ний мейн -
стрим зов ніш ньої по лі ти ки Ук ра ї ни ба чить ся рес пон ден та ми як зба лан со ва ний між
Ро сі єю і Єв ро пей ським Со ю зом. У ра зі жорс тко го ви бо ру між об'єд нан ням з Ро сі єю
і всту пом до Єв ро пей сько го Со ю зу пе ре ва жає ба жан ня "слов'янсь ко го єд нан ня".
При цьо му особ ли ву ува гу вар то звер ну ти на ра зю чі ре гі о наль ні від мін нос ті: фак -
тич но од но го лос ну під трим ку єв ро ін тег ра ції на За хо ді та про ро сій ську на Пів дні і
Схо ді за ба лан су цих зов ніш ньо по лі тич них орі єн та цій у Цен трі кра ї ни. 

Най біль ша заг ро за на ці о наль ній без пе ці, на дум ку рес пон ден тів, пов'яза на з та -
кою фор мою ті ні за ції со ці аль них від но син, як ко руп ція, з проб ле ма ми еко но міч ної
сфе ри – інф ля ці єю і зрос тан ням цін на енер го но сії, а та кож з нар ко біз не сом і кон -
тра бан дою нар ко ти ків. У той же час, гро мад ська дум ка фак тич но не сприй має на яв -
нос ті та кої заг ро зи на ці о наль ній без пе ці Ук ра ї ни, як на пад ін шої дер жа ви. На віть у
се ред ньо від да ле ній п'яти річ ній пер спек ти ві біль шість рес пон ден тів про дов жу ють
вва жа ти ма ло ві ро гід ною по діб но го ро ду заг ро зу для на шої кра ї ни. 

Біль ше по ло ви ни учас ни ків опи ту ван ня вва жа ють най більш зна чи ми ми для
будь� я ко го сус пільс тва та кі цін нос ті, як збе ре жен ня ми ру і еко но міч не проц ві тан ня,
а та кож осо бис та сво бо да і пра во ві нор ми, за кон ність. 

Збіг іє рар хії сус піль но зна чи мих і влас ти вих цін нос тей для ук ра їн сько го сус -
пільс тва за га лом і для ЄС спос те рі га є мо сто сов но еко но міч но го проц ві тан ня, прав
лю ди ни, за кон нос ті і пра во вих норм. Мак си маль не роз ход жен ня між нор ма тив ною
мо дел лю най більш зна чи мих для сус пільс тва і ЄС цін нос тей від мі че но за та ки ми
по зи ці я ми, як рин ко ва еко но мі ка і збе ре жен ня ми ру. 

Не за леж но від ві ку і рів ня ос ві ти се ред со ці аль них цін нос тей як най більш важ -
ли ві осо бис то для рес пон ден тів най час ті ше зга ду ють ся міц не здо ров'я, друж на сім'я
і ви со кий рі вень ма те рі аль них стат ків. Той факт, що в іє рар хії осо бис тих цін нос тей
на ос тан ніх по зи ці ях опи ни лись та кі цін нос ті, як сво бо да сло ва і со лі дар ність, свід -
чить про пев ну со ці аль ну апа тію і на лаш то ва ність на за до во лен ня проб лем пер шо -
го рів ня. Та кий стан ма со вої сві до мос ті є ха рак тер ним, на сам пе ред, для при хиль ни -
ків По ма ран че вої ре во лю ції, кот рі пе ре ко на ли ся в без ре зуль тат нос ті ма со вої со ці -
аль ної ак тив нос ті і со лі дар нос ті під час ос тан ніх пре зи дент ських ви бо рів. Да на обс -
та ви на знач ною мі рою уск лад нює по бу до ву в на шій кра ї ні гро ма дян сько го
сус пільс тва. 

Сприй ман ня умов, які поз на ча ють по нят тя без пе ки, ба га то в чо му виз на ча єть ся
те ри то рі аль но� прос то ро ви ми ко ор ди на та ми про жи ван ня. При на леж ність до ре гі о -
наль ної спіль но ти, чіт ко ви ра же на ло каль на са мо і ден ти фі ка ція біль шою мі рою, ніж
при на леж ність до пев ної со ці аль но� де мог ра фіч ної гру пи, виз на ча ють зміст по нят тя
"без пе ка". Со ці о куль тур ні від мін нос ті, іс ну ю ча не од но рід ність со ці аль но� е ко но міч -
ної інф рас трук ту ри на ло каль но му рів ні виз на ча ють ре гі о наль ну спе ци фі ку умов,
що мар ку ють без пе ку. При цьо му ті чи ін ші умо ви без пе ки мо жуть ак ту а лі зу ва ти ся
в ма со вій сві до мос ті як на під ста ві осо бис то го дос ві ду ( нап рик лад, від сут ність заг -
ро зи без ро біт тя), так і внас лі док ус ві дом лен ня по тен цій ної важ ли вос ті цих умов, що
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скла да ють ся в кон крет но му со ці аль но му кон тек сті (зок ре ма, від сут ність те ро риз -
му). 

По зи тив ні від чут тя під час зга ду ван ня ЄС від чу ва ють мен ше по ло ви ни учас ни -
ків опи ту ван ня, не га тив ні за фік со ва ні май же у тре ти ни рес пон ден тів, реш та або
став лять ся бай ду же, або не змог ли виз на чи ти ся з від по від дю. 

Участь у по до ро жах і ту рис тич них по їз дках в де я ких ви пад ках мо жуть за без пе -
чи ти лю дей "куль тур ним ка пі та лом" для по рів нян ня й оцін ки со ці аль но� куль тур но -
го ук ла ду різ них кра їн ЄС. У на шо му ж опи ту ван ні як по зи тив ні, так і не га тив ні від -
чут тя при зга ду ван ні ЄС фор му ють ся, в пер шу чер гу, вір ту аль но, без ре аль но го дос -
ві ду пе ре бу ван ня в кра ї нах – ста ро жи лах Єв ро со ю зу. У та ко му ра зі фор му ван ня
пев но го емо цій но го ря ду від нос но ЄС від бу ва єть ся під впли вом ін ших фак то рів, що
ви ма гає ок ре мо го вив чен ня.
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