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Загально визнано, що етнічна ідентичність - надзвичайно важлива структура 

самосвідомості, яка спричиняє найбільш соціально значущі форми поведінки і впливає 

на відносини між людьми, починаючи міжособистісними і завершуючи 

міждержавними. Дослідження етнічної ідентичності молоді у такому ракурсі було б 

корисним, тому що саме вона буде визначати майбутнє міжетнічних взаємодій. 

Врахування якісних характеристик етнічної ідентичності  стане умовою оптимізації 

взаємодій етнічних груп у країні та на міждержавному рівні. Інший аспект практичної 

актуальності полягає в необхідності змін етнічної самосвідомості українців, 

напрацюванні неконфліктної, несуперечливої ментальності. 

Соціальна ідентичність це переживання і усвідомлення своєї приналежності до 

тих чи інших соціальних груп і спільнот. Ідентифікація з певними соціальними 

спільнотами перетворює людину з біологічної особини в соціального індивіда й 

особистість. Як правило, етнічна ідентичність формується й існує в контексті 

соціального досвіду і процесу, з якими ідентифікують себе люди, або ідентифікуються 

іншими, як члени певної етнічної групи. З точки зору внутрішньогрупової, ідентичність 

групи ґрунтується на комплексі культурних рис, якими члени однієї групи відрізняють 

себе від усіх інших груп, — навіть якщо вони в культурному відношенні дуже близькі. 

Етнічна ідентичність є складовою соціальної ідентичності особистості. Це 

психологічна категорія, якою позначають усвідомлення людиною своєї належності до 

певних етнічних спільностей. Етнічна самоідентифікація - це процес віднесення 

людиною себе до певної етнічної спільності.  

Ситуація міжетнічного спілкування надає індивіду більше можливостей для 

набуття знань про особливості своєї та інших етнічних груп, сприяє розвиткові 

міжетнічного розуміння і формування комунікативних навичок. Людина, яка живе в 

моноетнічному середовищі, значно раніше усвідомлює свою етнічну належність. Під 

час процесу соціалізації, тобто передачі новому поколінню норм і цінностей 

соціокультурного середовища, у представників усіх етнічних меншин відбувається 

внутрішньогрупова орієнтація. Тобто, з віком в людини з'являються знання про 

міжетнічні відмінності, що сприяють реалістичному визначенню дитиною власної 

належності до певної групи 

 


