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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження визначається необхідністю цілісного дослідження 

впливу мусульманського чинника на формування європейської ідентичності в 

умовах суперечливої динаміки євроінтеграційних процесів, з’ясування ролі 

мусульманської спільноти у здійсненні зовнішньої і внутрішньої політики 

європейських акторів як учасників складних трансформацій міжнародного і 

регіонального характеру. 

Дискусії як у наукових колах, так і в різних сферах суспільного життя щодо 

імміграції до ЄС, зовнішньополітичної складової мусульманського чинника та 

розвитку європейської ідентичності стосуються провідних європейських країн зі 

значною присутністю мусульманських меншин і Європи загалом. Внаслідок 

культурного та економічного впливу імміграції, яка посилила проблему адаптації 

мусульманських меншин до фундаментальних принципів і стандартів європейської 

цивілізації, європейське середовище проживання наразі зазнає докорінних змін, тому 

важливим вбачається наявність наукових праць, в яких об’єктивно висвітлюються 

окремі аспекти даної проблематики й оцінюється роль мусульманського чинника в 

європейському суспільстві. 

У науковому дискурсі підкреслюється, що вагомою складовою політичного 

аналізу мусульманського чинника в європейських інтеграційних процесах виступає 

проблема взаємовпливу європейської та національної ідентичності. При цьому 

питання національної ідентичності залишається спірним у політиці кожної 

європейської країни, враховуючи диференційоване визначення європейської 

ідентичності у наукових працях та бачення майбутнього мультикультуралізму в 

Європі та світі. 

У дослідженнях вказується на можливий зв’язок між поняттями ідентичності й 

імміграції як у масовій свідомості, так і в політичній та медіа сфері, оскільки дедалі 

більше фахівців приєднуються до думки, що весь комплекс проблем, пов’язаних зі 

зростанням кількості мусульман та спробами їх інтеграції у світські суспільства 

Європи, стає все більш важливим чинником розвитку як внутрішньої, так і 

зовнішньої політики найбільш розвинутих країн ЄС.  

Поряд із традиційними напрямами співпраці між членами ЄС, а також між ЄС 

та його міжнародними партнерами, такими як співпраця у сфері міжнародної 

безпеки, охорони кордонів та протидії тероризму, з’явилися нові напрями спільної 

діяльності країн-членів ЄС, що стосуються європейської концепції регулювання 

міграції, поєднання механізмів співпраці в сфері юстиції і внутрішніх справ 

(внутрішня безпека) та інструментів зовнішньої політики. Крім того, внаслідок 

поширення компетенції держав-членів ЄС на наднаціональний рівень виник такий 

новий напрямок співпраці, як узгодження політики щодо інтеграції іммігрантів в 

Європі. 



 

Дослідження, дотичні до тематики дисертаційної роботи, мають в Україні 

різноплановий характер і присвячені переважно розгляду інституціональних, 

культурологічних та соціальних аспектів європейської ідентичності в умовах 

поглиблення євроінтеграції. Однак суперечливі процеси в Європі останнього часу, 

зумовлені міграційною кризою, потребують цілісного дослідження зазначеної 

наукової проблематики, зокрема у порівняльному аспекті практики інтегрування 

мусульманських спільнот у Нідерландах, Франції та Німеччині, що впливають на 

міжнародні відносини і зовнішньополітичну діяльність європейських держав. 

Авторський підхід до проблеми ґрунтується на розумінні того, що Україні у 

контексті набуття статусу асоційованого члена ЄС доцільно приділяти увагу саме 

інтеграційній компоненті імміграційного процесу та ролі мусульманства як 

новітнього чинника європейської ідентичності, значення якого стабільно зростає у 

політиці європейських акторів, і використати досвід ЄС з урахуванням стратегічних 

пріоритетів держави.  

Зв’язок дисертації з науковими програмами, планами, темами. Наукове 

дослідження виконане у рамках комплексної програми науково-дослідних робіт 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація 

суспільного розвитку світових процесів глобалізації» (затвердженої протоколом 

Вченої ради Університету № 12 від 20 червня 2011 р.) і наукової теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (номер державної 

реєстрації 0111U007054). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

ролі мусульманського чинника у розвитку сучасної європейської ідентичності за 

допомогою аналізу політичного дискурсу мусульманства в євроінтеграційних 

процесах.  

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність розв’язання таких 

дослідницьких завдань: 

- виявити і систематизувати концептуальні та методологічні підходи до 

сутності європейської ідентичності в умовах інтеграції у зарубіжній і вітчизняній 

науковій думці;  

- проаналізувати джерельно-документальну базу ЄС щодо формування 

європейської ідентичності;  

- з’ясувати сучасний стан розвитку європейської ідентичності у контексті 

формування політичних структур ЄС; 

- дослідити роль мусульманських меншин у розвитку європейської 

ідентичності; 

- проаналізувати політичний дискурс мусульманства в євроінтеграційних 

процесах ; 

- визначити роль зовнішньополітичної складової у формуванні європейської 

ідентичності; 



 

- здійснити порівняльне дослідження щодо ролі мусульманських меншин у 

зовнішній і внутрішній політиці Нідерландів, Франції та Німеччини і виокремити 

сутнісні характеристики мусульманських меншин в європейських спільнотах. 

Об’єктом дослідження виступають європейські інтеграційні процеси. 

Предметом дослідження є вплив мусульманського чинника на розвиток 

 європейської ідентичності в умовах трансформації європейських інтеграційних 

процесів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній політологічній науці цілісно досліджено сучасну політику інтеграції 

іммігрантів у Франції, Німеччині та Нідерландах; розглянуто на порівняльному рівні 

стратегічні і тактичні підходи політикуму трьох країн до трансформації європейської 

та національної ідентичності. У проведеному дослідженні: 

Вперше:  

- з’ясовано на основі політичного аналізу особливості впливу мусульманського 

чинника на формування європейської ідентичності в умовах турбулентності 

євроінтеграційних процесів і встановлено, що стратегії зовнішньої і внутрішньої 

політики європейських країн передбачають як традиційну ініціативу щодо 

забезпечення національних інтересів, так і конструктивні підходи до політики 

формування європейської ідентичності в мусульманських спільнотах; 

- визначено роль зовнішньополітичної складової у формуванні європейської 

ідентичності і доведено, що ефективна політика адаптації може стати як чинником 

внутрішньополітичної стабільності/нестабільності, так і каталізатором 

євроінтеграційних процесів; 

- отримано результати порівняльного дослідження на основі аналізу 

зовнішньої і внутрішньої політики Нідерландів, Франції і Німеччини, що засвідчили 

як спільні, так і відмінні підходи до інтеграції мусульманських меншин у 

національні спільноти; при цьому спільними можна вважати жорсткі критерії 

ціннісної та мовно-культурної політики для мусульманських спільнот, а відмінними 

– інструментарій, що має забезпечувати адаптацію мусульманських меншин до 

європейських стандартів, зокрема: 

у Нідерландах політичний курс рухається у напрямку пріоритетизації 

нідерландської національної ідентичності та культурних цінностей, вимог щодо 

обмеження подвійного громадянства, а також повної асиміляції мусульманських 

меншин до політики, норм, культури та цінностей країни;  

у Франції асиміляційна модель почала набувати рис відчуження, призводячи 

до появи «паралельних» суспільств, оскільки внутрішньогрупова мусульманська 

ідентичність переважає над традиційною французькою ідентичністю внаслідок 

відмінностей ідейних, політичних і суспільних  переконань, а також через мовні 

бар’єри; 

у Німеччині несумісність деяких норм ісламу з європейськими культурними 

цінностями, поєднана із нещодавнім масовим напливом мігрантів, призвела до 

утвердження в дискурсі конкретного усвідомлення того, що європейська цивілізація 



 

може бути поглинена чужорідною культурою і потребує переосмислення німецької 

ідентичності в історичному контексті. 

Удосконалено: 

- концептуальні та методологічні підходи до дослідження європейської 

ідентичності і доведено, що сучасна європейська політика щодо адаптації 

мусульманських спільнот здебільшого базується на пошуках політичних механізмів 

для вирішення проблем мігрантів, модифікації стратегій національного розвитку та 

формування концепцій нового політичного мислення і якісно нових моделей 

інтеграції мусульманських меншин в об’єднаній Європі; 

- положення про євроінтеграційний вектор як ключову детермінанту сучасної 

політики ЄС щодо іммігрантів і підтверджено, що упродовж  розширення ЄС 

виявлялася особлива позиція європейського політикуму щодо інституціоналізації 

процесу включення мігрантів у громадянство та їх участь у внутрішній і зовнішній 

політиці європейських країн;  

Набуло подальшого розвитку: 

-  представлення європейської ідентичності в контексті впливу держави на 

поглиблення інтеграційних процесів в Європі; і доведено, що така політика полягає 

у підтримці провідної ролі країни в європейському проекті з огляду на зовнішньо- та 

внутрішньополітичний ресурс для його забезпечення; 

- твердження, що вирішення проблем у сфері формування європейської 

ідентичності розглядається політичними інститутами ЄС і країнами-членами як 

необхідна складова формування конструктивного діалогу з мусульманськими 

меншинами, попри протилежність підходів щодо їхньої адаптації до цінностей 

європейської цивілізації. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано загальнонаукові, 

загальнологічні та спеціальні методи дослідження, які уможливили цілісне бачення 

впливу мусульманського чинника на формування європейської ідентичності у 

сучасному євроінтеграційному контексті. У роботі використовуються 

загальнонаукові методи, такі як аналіз і синтез, ідеалізація, узагальнення, індукція та 

дедукція. Водночас перевагу надано якісним  методам, що досліджують та 

інтерпретують існуючий феномен у контексті його виникнення та розвитку, з 

урахуванням усіх численних деталей та обставин, які його супроводжували. Для 

розкриття окреслених завдань було застосовано системний підхід і таку його 

складову, як політичний аналіз, що дав змогу представити особливості формування 

європейської ідентичності у контексті інтеграції мусульманських спільнот в 

європейське середовище, а також конструктивістський підхід, що був застосований в 

його сучасному розумінні на відміну від «класичного» конструктивізму О.Вендта на 

рівні дослідження суспільної думки. Реалізація принципу системності зумовила 

творче застосування й таких методів аналізу, як: політико-системний метод, що 

надав можливість розглянути роль мусульманства у реалізації зовнішньої і 

внутрішньої політики Нідерландів, Франції та Німеччини, визначити і 

охарактеризувати її детермінанти; метод структурно-функціонального аналізу, що 



 

надав можливість з’ясувати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії Франції, 

Нідерландів та Німеччини з ЄС щодо політики інтеграції іммігрантів в Європі. 

Вплив мусульманського чинника аналізується у відповідній залежності від виявленої 

стратегії і реалізації завдань зовнішньої і внутрішньої політики обраних країн, які 

прагнуть до узгодження імміграційної політики і подолання міграційної кризи. 

Авторський підхід стосується виявлення спільних і відміннх позицій Нідерландів, 

Німеччини та Франції до проблеми адаптації мусульманських спільнот у межах 

національних утворень. У роботі також використовується критичний дискурс-аналіз 

законодавства, офіційних заяв і промов представників європейських держав та 

контенту медіа.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

напрацювання дисертаційної роботи можуть бути використані для подальших 

наукових досліджень щодо впливу мусульманського чинника на євроінтеграційні 

процеси, зовнішню і внутрішню політику країн Європи та на розвиток європейської 

ідентичності у сучасну добу. Результати дослідження можуть бути використані у 

діяльності Міністерства закордонних справ України в процесі реалізації стратегії 

зовнішньої політики з врахуванням сьогочасних реалій європейської інтеграції, а 

також у практиці інших урядових інституцій, до компетенції яких належить 

здійснення програм міжнародного співробітництва, у роботі науково-дослідницьких 

установ, аналітичних центрів та експертних організацій, діяльності політичних 

партій і громадських об’єднань, причетних до реалізації зовнішньополітичних 

ініціатив держави у контексті Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. 

Теоретичні узагальнення, матеріали та висновки дисертаційної роботи можуть 

доповнити зміст навчальних курсів політологічного характеру, зокрема, з теорії і 

практики зовнішньої політики і міжнародних відносин, європейської інтеграції, 

країнознавства, регіональної безпеки тощо для студентів вищих навчальних закладів 

України. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення наукової праці було 

апробовано на міжнародних, міжнародних науково-практичних, міжвідомчих 

конференціях та круглих столах, зокрема, на: Міжнародній конференції 

«Перспективи відносин України з США, РФ, ЄС і НАТО в посткризовому світі» 

(4 березня 2011 року, м. Київ); Другій міжнародній конференції «Міжнародна 

інформаційна безпека: сучасні концепції і практика» (18 березня 2011 року, м. Київ); 

Міжвідомчій науковій конференції «Американістика у вітчизняній політичній науці: 

концептуальні та прикладні аспекти» (10 лютого 2012 року, м. Київ); Десятій 

науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Шевченківська весна» (23 березня, 2012 року, р., м. Київ); Міжвідомчій науковій 

конференції «Світові трансформаційні процеси: тенденції, напрями, перспективи» 

(22 листопада 2012 року, м. Київ); Міжнародній науково-практичної конференції 

«Сучасна дипломатія: актуальні проблеми теорії і практики» до 95-ї річниці 

української дипломатії (20 грудня 2012 року, м. Київ); Міжвідомчому круглому столі 

«Регіональні інтеграційні утворення у сучасних міжнародних відносинах» (19 квітня 



 

2013 року, м. Київ); XI міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна» (20 березня 2014 року, м. 

Київ); Міжнародній науковій конференції «Міжнародна інформація;концептуальні та 

прикладні виміри» (19 травня 2014 року, м. Київ); Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми 

міжнародних відносин» (16 жовтня 2014 року, м. Київ); Міжвідомчій науковій 

конференції «США i Європа в сучасних трендах міжнародної безпеки: 

концептуальні та прикладні аспекти» (2 червня 2016 р., м. Київ); Круглому столі 

Інтернаціонального Союзу «Соціальна інтеграція іноземців та представників 

національних меншин в український соціум» (19 жовтня 2016 року, м. Київ); 

міжнародній науково-практичній конференції «Комунікативні проблеми сучасних 

міжнародних відносин» (11 квітня 2017 року, м. Київ). 

Наукові узагальнення та висновки дисертації обговорювалися на наукових 

семінарах, круглих столах і міжкафедральних засіданнях Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота, автореферат і 5 

опублікованих наукових статей, в яких викладені основні положення наукової праці, 

виконані дисертанткою самостійно. В одній статті, надрукованій у співавторстві із 

науковим керівником М. М. Рижковим «Політика ЄС з інтеграції іммігрантів: стан і 

перспективи» (особистий внесок здобувачки 0,25 авторських аркушів) розробка 

проблеми та основний зміст належить авторці дисертації. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових праць 

загальним обсягом 3,79 д. а. (з яких 3,54 д. а. належать особисто автору): 5 наукових 

статей (3,57 д. а., з яких 3,32 д. а. – авторські), з яких 5 – у фахових виданнях (1 

стаття у виданні, що входить до наукометричних баз даних); 5 статей – опубліковані 

за результатами міжнародних науково-практичних конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг дисертації – 211 

сторінок, в тому числі основний текст – 188 сторінок, список використаних джерел 

складається з 216 найменувань і займає 23 сторінки. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, показано зв’язок з 

науковими програмами та темами, сформульовано мету і завдання дослідження, 

визначено об’єкт і предмет, методологію та методи дослідження, обґрунтовано 

наукову новизну, практичне значення одержаних результатів і подано інформацію 

про апробацію та публікацію результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади та джерельна база 

дослідження» – представлено концептуальні підходи до дослідження європейської 

ідентичності в умовах інтеграційних взаємовпливів, а також проаналізовано 



 

теоретичний доробок вітчизняних і зарубіжних учених. Авторський підхід до 

дослідження європейської ідентичності ґрунтується на використанні сучасного 

трактування конструктивістського підходу до розгляду ідентичності політичних 

акторів. 

Відзначимо, що переважну більшість сучасних зарубіжних і вітчизняних 

досліджень щодо проблем європейської ідентичності можна вважати 

міждисциплінарними, оскільки вони ґрунтуються на поєднанні декількох 

концептуальних підходів, зокрема серед зарубіжних дослідників виділимо роботи 

Е. Балібара, Й. Бахтлера, M. Брюера, Т. Валлерстайна, К. Дойча, Д. Істона, І. Кона, 

Л. Ліндберга, Р. Майера, К. Мендеза, Т. Ріссе, O. Рюше, Е. Хааса, Х. Хермана, 

С. Шайнголда, Д. Якобса та інших. Серед вітчизняних дослідників виокремлюються 

наукові розробки О. Брусиловської, Я. Буги, Т. Воропаєва, С. Галаки, В. Головченка, 

Л. Губерського, М. Дорошка, О. Добржанської, Є. Зелінської, Е. Каца, А. Киридон, 

С. Краснолюдської, М. Козловець, В. Копійки, О. Коппель, В. Крушинського, 

В. Манжоли, В. Матвієнка, Т. Метельової, М. Оврамця, Б. Парахонського, 

Ж. Панченко, О. Пархомчук, І. Піляєва, Н. Пелагеши, Н. Пенькової, І. Погорської, 

Н. Пророченко, Г. Перепелиці, М. Рижкова, Н. Ржевської, Ю. Скорохода, 

Є. Тихомирової, Л. Чекаленко, М. Шульги, Н. Яковенко та інших. У наукових 

розвідках фахівців досліджено проблеми формування ідентичності в межах 

зовнішньополітичного дискурсу, що пов’язано з легітимізацією політичного актора 

та його права на певні дії. Встановлено, що ідентичність можна розглядати як 

причину та процес творення певних політичних дій, а також джерело і результат 

зовнішньополітичного дискурсу. Сучасні європейські міграційні кризи 

продемонстрували наявність глибоких розбіжностей у політиці країн-членів ЄС, а 

також різне розуміння політикумом і спільнотами європейських цінностей та 

спільного європейського майбутнього. 

Згідно з конструктивістським підходом соціальні ідентичності держав і 

наддержавних утворень визначають перебіг міжнародної політики, зокрема, шляхом 

взаємодії одна з одною, держави змінюють саму природу свого 

зовнішньополітичного середовища, в той час як деякі із параметрів ідентичності 

породжені внутрішніми інституційними особливостями. У рамках класичного 

конструктивізму А. Вендта ідентичність політичних акторів розглядається як така, 

що одночасно має здатність як змінюватись, так стабілізуватись, що досліджено у 

пізніших наукових розробках через введення дискурсивного виміру ідентичності. 

Зауважимо, що поняття європейської ідентичності розглядається й інтерпретується з 

урахуванням історичного контексту, теорії нації та національної свідомості, впливу 

глобалізації на суспільно-політичні перетворення та розвиток ЄС. Європейська 

ідентичність розвивається паралельно із формуванням ЄС як складної політичної 

структури, що набула статусу міжнародного актора. Переважна більшість 

дослідників європейської ідентичності розглядають європейську ідентичність як 

обов’язкову умову існування європейського політичного проекту. Основою побудови 

європейської ідентичності є спільна європейська історико-культурна спадщина; 



 

водночас європейська ідентичність виникає на основі сформованої національної 

ідентичності, доповнюючи її міжнародними та зовнішньополітичними параметрами. 

Формування європейської ідентичності в умовах поглиблення 

євроінтеграційних процесів може супроводжуватися відокремленням та негативною 

самоідентифікацією, зокрема, відокремлення передбачає конструювання Інших, що 

становлять загрозу для Нас, які не визнають «наших» цінностей. Ураховуючи наявні 

тенденції до відродження націоналістичних рухів в європейських державах, такими 

Іншими стають ті, яких сприймають як «некорінне» населення Європи – іммігранти 

й особи іноземного походження. Оскільки частка мусульманського населення на 

території Європи стрімко зростає, а іслам стає дедалі більшою частиною 

європейських політичних реалій, то доцільно розглядати цей чинник як такий, що 

матиме вплив і в майбутньому. Під час аналізу зовнішньополітичного дискурсу щодо 

впливу мусульманського чинника на європейські інтеграційні процеси встановлено 

два підходи до проблем ідентичності та інтеграції. У рамках першого підходу 

дослідження спрямовані на вивчення ґенези дискримінації та причин 

розповсюдження ісламофобії, а також аналіз процесів створення мирного 

багатокультурного суспільства замість суспільства, об’єднаного національною 

ідентичністю. На думку науковців, ідентичність, що має бути основою 

багатокультурного суспільства, повинна мати насамперед політично-соціальне 

підґрунтя, засноване на таких цінностях, як громадянство, права людини, лібералізм 

і глобальна культура. У рамках другого підходу дослідження зосереджені на 

визначенні особливостей негативного розмивання національної ідентичності та 

невизначеності європейської ідентичності. Виявлено, що залежно від історико-

культурного контексту розвитку країн можуть формуватись різні процеси групової 

ідентифікації, що призводять до політико-суспільних конфліктів та неможливості 

побудови багатокультурного суспільства. 

До аналізу проблематики дисертаційної роботи відносимо і низку праць 

зарубіжних і вітчизняних науковців, що присвячені теорії інтеграції та порівнянню 

політики інтеграції іммігрантів на національному рівні у Франції, Німеччині, 

Нідерландах, Бельгії та інших кранах Європи. Загалом у науковій літературі 

виокремлюють три основні моделі інтеграції – мультикультурну, асиміляційну та 

відчуження. Зокрема, мультикультурна модель ґрунтується на тому, що перебування 

іммігрантів на території країни є постійним, тобто, після прибуття вони стають 

повноцінними членами нового суспільства, хоча при цьому їхньою основною 

характеристикою залишається їхнє етнічне чи національне походження. Вважають, 

що імміграція підкріплює вже існуючий мультикультурний характер суспільства, і 

таким чином для меншин мають бути створені умови для збереження та розвитку 

їхньої культурної ідентичності. Така модель тривалий час була популярною у 

Нідерландах. Асиміляційна модель, класичним прикладом якої вважають Францію, 

також припускає постійне поселення іммігрантів на території країни, проте 

іммігранти при цьому мають асимілюватися до суспільства приймаючої країни. На 

відміну від мультикультурної моделі, асиміляційна не виокремлює громадян за 



 

етнічною чи національною ознакою, і, відповідно, не приділяє значної уваги 

меншинам як групам таких громадян. Модель відчуження або відокремлення 

характеризується наявністю негнучкого імміграційного законодавства, а політика 

країни при цьому спрямована на збереження тимчасового статусу поселення 

іммігрантів. 

В цих умовах Україна як європейська країна й учасниця інтеграційного 

процесу має усвідомлювати свою причетність до процесу формування європейської 

ідентичності на рівні здійснення зовнішньої і внутрішньої політики, а також вплив 

цього процесу на національну ідентичність. Наразі Україна проходить складний 

період реконструювання своєї ідентичності як незалежної країни із правом власного 

вибору, такої країни, що поділяє європейські цінності. Тобто, Україні доведеться 

докласти багато зусиль для входження в європейський інтеграційний простір та 

отримання визнання від країн-членів ЄС. Відповідно, складовими конструювання 

європейської ідентичності для України повинні стати встановлення європейських 

норм в освіті, суспільному житті, науці та політиці.  

У другому розділі – «Мусульманський вектор сучасної європейської 

ідентичності в умовах євроінтеграції» – досліджено взаємодію мусульманських 

спільнот із політичними системами держав-членів ЄС та здійснено аналіз 

програмних документів ЄС, присвячених проблематиці інтеграції іммігрантів у 

національні та європейське суспільство. 

У розділі зазначається, що основою формування європейської ідентичності 

вважається спільна політична культура та інституції, які теоретично мають стати 

основою для єдиної європейської культури, що включає міжнародні стандарти 

демократії, солідарність, взаємодопомогу і толерантність. Водночас культура 

іммігрантів-мусульман сприймається саме як така, що протиставляє себе 

досягненням демократії та основним правам людини, хоча мусульманські меншини, 

маючи громадянство європейських країн, використовують свої політичні права для 

створення власного культурного простору. Виявлено, що наразі спостерігається 

процес становлення «мусульманства» як частини політичної ідентичності для 

другого і третього покоління іммігрантів. Нове покоління діячів, народжене та 

виховане у країнах ЄС, заохочує участь мусульман Європи у політичних процесах з 

метою забезпечення власних релігійних інтересів, утвердження мусульманської 

ідентичності як первинної та уможливлення релігійних практик у повсякденному 

житті. З’ясовано, що у країнах ЄС виникали конфлікти з релігійними та культурно-

освітніми закладами через критику прав людини та релігійної свободи, а також 

антисемітизм, при цьому мечеті регулярно стають об’єктами нападу 

праворадикальних елементів. 

Можна констатувати, що не існує єдиного представницького органу для 

мусульман Європи, який би виконував значущу роль у формуванні сучасної 

ідентичності європейських мусульман. Політична та соціальна діяльність 

мусульманських меншин часто зводиться до збереження власної релігійної 

ідентичності в умовах суспільства, що керується відмінними законодавчими та 



 

культурними нормами. З одного боку, мусульманські спільноти докладають зусиль 

для впливу на політику країни проживання, формування іміджу групи та залучення 

своїх інтересів до політичного процесу. З другого боку, така діяльність не в змозі 

зупинити процес творення Іншого, роль якого відіграють зазначені меншини. 

Додамо, що наразі відсутнє цілісне бачення європейської політики, спрямованої на 

взаємодію з мусульманськими меншинами та контроль за діяльністю існуючих 

релігійно-культурних організацій. Мусульманський компонент європейської 

ідентичності посилює такий її напрямок як мультикультуралізм, трактуючи його як 

засіб забезпечення власної культурно-релігійної автономії у європейському 

суспільстві. Європейська ідентичність трактується ними як групова багатокультурна 

ідентичність, утворена внаслідок «збагачення» континенту мусульманськими 

традиціями. Важливим аспектом діяльності меншин, який можна трактувати як 

загрозу для національної безпеки, є потенційний вплив мусульманських держав на 

зовнішню і внутрішню політику країн Західної Європи шляхом лобіювання своїх 

інтересів за посередництва культурних і релігійних установ іммігрантів, які існують 

за рахунок країн походження. 

На основі твердження, що творення європейської ідентичності безпосередньо 

пов'язане з функціонуванням політичних інституцій ЄС та має ознаки консолідації за 

рахунок образу Іншого, у розділі представлено аналіз програмних документів 

законодавчих і виконавчих органів ЄС, які розкривають інституційне бачення 

європейської ідентичності і містять норми щодо інтеграції іммігрантів у європейське 

суспільство. Документи охоплюють результати офіційних засідань і зустрічей 

органів ЄС, а також програми з питань формування спільної зовнішньої та 

імміграційної політики. Огляд програмних документів ЄС щодо спільної політики з 

інтеграції іммігрантів в європейському суспільстві свідчить про зміни, що 

відбувалися в європейському політичному дискурсі національної ідентичності та 

мусульманського чинника як Іншого, що дозволило встановити параметральні 

характеристики європейської та національної ідентичності, а також тенденції 

розвитку політики змін у трактуванні європейської ідентичності. У документах 

виявлено рекомендації щодо дій, які здійснюватимуться на рівні ЄС та держав-

членів щодо реалізації політики інтеграції іммігрантів у сфері спільної зовнішньої і 

внутрішньої політики об’єднання. 

З метою систематизації даних було використано три моделі політики інтеграції 

іммігрантів, засновані на теоріях мультикультуралізму, асиміляції та відчуження 

(відокремлення). На основі аналізу Спільних базових принципів 2004 року, які є 

основоположними для всіх подальших програмних документі ЄС із інтеграції 

іммігрантів, було виокремлено 11 категорій, а також моделі інтеграції – А 

(асиміляція), M (мультикультуралізм) і S (відокремлення), що дозволило з’ясувати 

глибину представлення моделей у програмних документах ЄС. Аналіз програмних 

документів і законодавчих актів засвідчив, що модель інтеграції незмінно 

залишалася мультикультурною зі зростаючою кількістю елементів асиміляції, а 

моделі відокремлення не відповідала жодна категорія. Зайнятість та освіта 



 

залишилися ключовими сферами, що використовуються для розв’язання проблем 

соціальної ізоляції іммігрантів і суспільного занепокоєння у зв’язку з відсутністю 

інтеграції. Зауважимо, що основні загальноєвропейські та національні документи 

ґрунтуються на мультикультурній моделі розвитку суспільства з акцентом на 

пристосуванні європейської громадськості до культурних особливостей іммігрантів. 

Встановлено, що продовжуються спроби формування європейської ідентичності на 

основі політичних інституцій та спільних гуманістичних цінностей. У документах 

міститься констатація існуючих проблем, і хоча мусульманські меншини не 

згадуються як окремий чинник, в документах присутні непрямі вказівки на них, 

зокрема сприяння міжкультурного та міжрелігійного діалогу, а також повага до прав 

людини та європейських цінностей. 

У третьому розділі – «Вплив мусульманських меншин на формування 

ідентичності у політичній практиці європейських держав» – для дослідження 

впливу мусульманського чинника на європейську ідентичність обрано три країни: 

Нідерланди, Францію та Німеччину, що є прикладами різних моделей інтеграції та 

різних підходів до європейської ідентичності. Нідерланди вважаються класичною 

країною мультикультуралізму, Франція – країною, яка обрала модель асиміляції для 

затвердження примату національної ідентичності, а Німеччина є прикладом 

змішаної моделі. 

Обравши модель мультикультуралізму, Нідерланди пізніше визнали, що 

спроба побудувати мультикультурне суспільство завершилася невдачею, тому наразі 

в офіційному дискурсі присутній наголос на адаптації до норм, культури та 

цінностей країни з боку іммігрантів. Проблемам ідентичності приділено увагу в 

офіційній позиції Нідерландів щодо європейської міграційної політики, в якій 

наголошено на необхідності співпраці на вищому рівні ЄС із метою регулювання 

міграції, поглиблення інтеграції та пріоритетності європейських цінностей. 

Зауважимо, що під час президентства Нідерландів було приділено увагу питанню 

європейських цінностей, до яких належать різні форми демократії, правова держава 

та повага до прав людини. Питання національної та європейської ідентичності 

мають вплив як на зовнішню, так і на внутрішню політику країни, що стало 

очевидним під час останніх парламентських виборів: нідерландські норми та 

цінності, у поєднанні з проблемами імміграції та притулку, загалом хвилювали 

виборців найбільше. Загроза для традиційних норм та цінностей з боку Іншого стала 

одним із основних питань для передвиборчих дебатів. Іммігранти та шукачі 

притулку виступали важливою частиною легітимного дискурсу політичних сил. 

Зауважимо, що мультикультурний підхід до інтеграції іммігрантів у Нідерландах 

набув рис асиміляції, тобто, культура та походження кожної особи є особистою 

справою та не мають визнаватися на державному рівні як такі, що потребують 

особливого поводження, при цьому пріоритетом для новоприбулих осіб мають бути 

цінності та культура приймаючої країни, а також повага до європейських цінностей 

у їхній загальній інтерпретації.  



 

Підходи французького політикуму до імміграційних проблем ґрунтуються на 

республіканських принципах як важливому елементі національної ідентичності та 

інтеграції іммігрантів у Франції, а також на принципі laïcité або ж повного взаємного 

невтручання держави та церкви. Відзначимо, що низка терористичних нападів, від 

яких нещодавно постраждала Франція, призвела до поляризації політико-

суспільного дискурсу. Питання національної та європейської ідентичності, поряд з 

економічними проблемами, відіграли важливу роль для президентської 

передвиборчої кампанії 2017 р., яка була протистоянням дискурсу загрози 

радикального ісламу та європейського мультикультуралізму для національній 

ідентичності і проєвропейського дискурсу мультикультурного майбутнього країни. 

Встановлено, що Франція поступово була змушена відійти від політики ігнорування 

походження іммігрантів і припущення про успішну інтеграцію кожної особи, що 

отримує право проживання на території країни, що призвело до висування 

жорсткіших вимог щодо демонстрації лояльності цінностям країни призначення та 

рівню володіння мовою. Фактично ж французька асиміляційна модель почала 

набувати рис відчуження та утворення «паралельних суспільств». 

Сучасний етап формування німецької ідентичності розпочався з перегляду 

націонал-соціалістичного минулого держави, за яким важливу роль відігравав 

післявоєнний поділ Німеччини. Іншими впливовими чинниками виступили 

відновлення економіки та процвітання, утілені в «німецькій моделі», беззаперечне 

виконання норм співдружності в ролі держави-члена ЄС та обережний підхід до 

участі в міжнародній політиці за межами Європи. Важливим для розуміння 

німецької ідентичності є термін Leitkultur, що відображає універсалістську 

концепцію німецької національної ідентичності. Політикум Німеччини, 

зіштовхнувшись із наслідками масової робочої імміграції 70-х років, намагався 

втілити в життя мультикультурну концепцію інтеграції за відсутності довгострокової 

стратегії та дієвих політичних заходів. Як наслідок, було констатовано провал 

політики мультикультурного суспільства, що призвело до висловлення більш 

рішучої позиції держави на загальноєвропейському рівні щодо міграційних проблем. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Основні висновки дисертаційної роботи полягають у наступному: 

1. Концептуальні підходи до впливу мусульманського чинника на європейські 

інтеграційні процеси ґрунтуються на теоріях європеїзації, інтеграції, 

взаємозалежності і комунікації, що передбачає як ретроспективний, так і поточний 

політичний аналіз європейських інтеграційних процесів, визначення детермінантів 

імміграційної політики ЄС, з’ясування особливостей впливу мусульманського 

чинника на європейську ідентичність у провідних європейських країнах у контексті 

сучасних викликів для міжнародного миру і регіонального розвитку. Вплив 

мусульманського чинника на євроінтеграційні процеси виявляється у 

параметральних характеристиках системного та конструктивістського підходів та на 



 

основі теорій європеїзму, інтеграції, взаємозалежності та комунікації. Згідно з 

конструктивістським та системним підходами, соціальні ідентичності наддержавних 

утворень та держав визначають перебіг міжнародної політики та трансформації 

європейських інтеграційних процесів. Шляхом взаємодії одна з одною, держави 

змінюють природу свого середовища, в той час як деякі із параметрів ідентичності 

породжені внутрішніми інституційними особливостями. У рамках класичного 

конструктивізму ідентичність політичних акторів розглядається як така, що 

одночасно має здатність змінюватися в певний момент часу та разом із тим є 

стабільною конструкцією.  

У рамках системного підходу європейська ідентичність ґрунтується на засадах 

сформованої національної ідентичності, доповнюючи її цінностями спільної 

європейської історико-культурної спадщини. Встановлено, що європейська 

ідентичність ґрунтується на утилітарній підтримці європейським суспільством 

власної ідентичності та афективній підтримці, що випливає з емоційного ставлення 

до Європи та європейської ідентичності. Більшість теоретиків європейської 

ідентичності стверджують, що формування європейської ідентичності має 

відбуватись на засадах мультикультуралізму, демократії, солідарності, 

взаємодопомоги і толерантності. При цьому вітчизняні науковці розглядають 

питання європейської ідентичності як складову багаторівневої моделі, відкидаючи 

можливість заміщення національної ідентичності та вказуючи на відчужену роль 

національних меншин у політичних процесах приймаючої країни. 

2. Європейська ідентичність в умовах поглиблення інтеграції розглядається й 

інтерпретується з урахуванням історичного контексту, теорії нації та національної 

свідомості, впливу глобалізації на суспільно-політичні перетворення останніх років, 

історії розвитку ЄС та процесів європейської інтеграції.  Європейська ідентичність 

визначається як обов'язкова умова існування європейського політичного проекту, що 

відбувається внаслідок легітимації спільних для європейських громадян 

демократичних політичних цінностей, створення інституту європейського 

громадянства та заохочення до політичної активності. На думку науковців, 

європейська ідентичність, розвиваючись на основі європейської політичної 

культури, у перспективі означатиме заміщення лояльності до національних 

інституцій на користь європейських політичних утворень та формування спільного 

економічного простору. 

3. Ураховуючи наявні тенденції до відродження націоналістичних рухів у 

європейських державах виявлено політико-суспільну тенденцію до ворожого 

сприйняття «некорінного» населення Європи, оскільки частка мусульманського 

населення на території Європи стрімко зростає, а іслам стає дедалі більшою 

частиною європейського політичного буття. Стан інтегрованості меншин оцінюється 

у залежності до їхньої відповідності так званому національному характеру. 

Очевидно, що у випадку відмінного етнічного походження та зовнішніх релігійних 

проявів повна інтегрованість стає недосяжною. Таким чином, віруючі мусульмани 

опиняються перед конфліктом авторитету релігійних лідерів та авторитету світських 



 

законів країни проживання, і, відповідно, перед проблемою поєднання власної 

релігійної ідентичності із секулярною європейською. 

4. Мусульманські спільноти активно долучаються до формування внутрішньої 

та зовнішньої політики, а також до переосмислення понять національної 

ідентичності. Європейська ідентичність трактується ними як групова 

багатокультурна ідентичність, утворена внаслідок «збагачення» континенту 

мусульманськими традиціями. Тобто, мусульманські спільноти використовують 

дискурс європейської ідентичності як постнаціональної та мультикультурної для 

утвердження власного права, сприяючи творенню постнаціональної 

мультикультурної європейської ідентичності. Мусульманські меншини, маючи 

громадянство європейських країн, використовують свої політичні права для 

створення власного культурного простору. Внесок мусульманських меншин у 

політичний вимір європейської ідентичності опиняється у протиріччі з культурним 

характером національної ідентичності. Встановлено, що наразі спостерігається 

політична організація мусульманських спільнот навколо свого вірування та 

використання ними дискурсу, зосередженого навколо толерантності, адаптації до 

суспільства й ісламофобії. Таким чином, така консолідація ідентичності стає 

причиною політичної мобілізації мусульман з метою захисту своїх релігійних 

поглядів. На сьогодні не існує єдиного представницького органу для мусульман 

Європи, який би виконував значущу роль у формуванні сучасної ідентичності 

європейських мусульман. Більшість організацій діє на національному та локальному 

рівнях, відстоюючи права мусульман на власні релігійні обряди. Політична та 

соціальна діяльність мусульман зводиться до збереження власної релігійної 

ідентичності в умовах суспільства, що керується відмінними законодавчими та 

культурними нормами, тому можна констатувати значні розбіжності у баченні 

мусульманськими меншинами свого місця у європейському суспільстві, а також 

відсутність діалогу та скоординованих дій. За даних умов мусульманські меншини є 

фактично відсутніми у суспільних дебатах з європейської ідентичності, водночас 

вимагаючи окремих прав на національному рівні. 

5. Виявлено три основні моделі інтеграції, зокрема мультикультурна модель 

виходить із того, що перебування іммігрантів на території країни є постійним, тобто, 

після прибуття вони стають повноцінними членами нового суспільства, хоча при 

цьому їхньою основною характеристикою залишається їхнє етнічне чи національне 

походження. Вважають, що імміграція підкріплює вже існуючий мультикультурний 

характер суспільства, і таким чином, для меншин мають бути створені умови для 

збереження та розвитку їхньої культурної ідентичності. Асиміляційна модель, 

класичним прикладом якої вважають Францію, також припускає постійне поселення 

іммігрантів на території країни, проте іммігранти при цьому мають асимілюватися 

до суспільства приймаючої країни. На відміну від мультикультурної моделі, 

асиміляційна не виокремлює громадян за етнічною чи національною ознакою, і, 

відповідно, не приділяє значної уваги меншинам як групам таких громадян. Модель 

відчуження, або ж відокремлення, передбачає жорсткі вимоги, які мають бути 



 

задоволені для отримання доступу на територію країни та права на проживання; 

політика країни при цьому спрямована на збереження тимчасового статусу 

поселення іммігрантів, що підкреслюється відмовою у праві участі в політичних 

процесах країни. 

6. Політичний дискурс мусульманства в європейських інтеграційних процесах 

розглядається у межах глобалізації, регіональної інтеграції, іміграційної подітики 

ЄС, європейської ідентичності, адаптації мусульманських меншин  до суспільного 

життя в європейських країнах, до сприйняття культури, загальних і національних 

цінностей європейських країн. Глобалізаційні процеси визначили напрями розвитку 

об’єднаної Європи і наразі супроводжують їх дотепер, оскільки ЄС відбувся як 

глобальний актор, який прагне  набути значної політичної ваги на міжнародній арені 

та участі у формуванні і підтримці світового порядку спільно з іншими глобальними 

акторами. Для європейських країн головною проблемою щодо мігрантів є ефективна 

адаптація новоприбулих, що потребує вироблення адекватної імміграційної 

політики, яка набуває нових глобальних рис. При цьому стратегічне управління 

імміграцією в умовах європейських інтеграційних процесів спирається на три 

основні компоненти - політику інтеграції, імміграційну політику і вплив на причини 

еміграції в країнах походження мігрантів. Аналіз програмних документів і 

законодавчих актів засвідчив, що модель інтеграції незмінно залишалася 

мультикультурною з елементами асиміляції, а моделі відокремлення не відповідала 

майже жодна категорія. Зайнятість та освіта залишилися ключовими сферами, що 

використовуються для розв'язання таких проблем, як соціальна ізоляція іммігрантів і 

суспільне занепокоєння у зв'язку з відсутністю інтеграції. У загальноєвропейських 

документах з міграційних питань мультикультурна модель залишається 

основоположною, в якій наголос зроблено на пристосування європейського та 

національного суспільства до культурних особливостей іммігрантів. Окрему увагу 

приділено політичній та соціальній участі іммігрантів у житті суспільства країни, 

яка їх приймає, а також у європейському політичному житті. Встановлено, що 

продовжуються спроби формування європейської ідентичності на основі політичних 

інституцій та спільних гуманістичних цінностей. 

7. На основі аналізу політики інтеграції іммігрантів у Нідерландах можна 

констатувати поступовий відхід від політики мультикультуралізму, про що свідчить 

ускладнення процедури інтеграційного іспиту та заходи, спрямовані на обмеження 

припливу іммігрантів, а також обмеження подвійного громадянства. Виявлено, що 

уряд Нідерландів офіційно відмовився від політики формування багатокультурного 

суспільства, зосередивши увагу на необхідності повної адаптації іммігрантів до 

політико-культурних норм країни. Зауважимо, що у національному мусульманському 

дискурсі Нідерландів спостерігаються процеси радикалізації, що призводить до 

протиставлення мусульманських меншин європейським демократичним цінностям, 

потенційно призводячи до поляризації суспільства. В той же час політичні актори 

вживають активний антимусульманський дискурс поряд із критикою 

мультикультурного характеру європейської ідентичності. Нідерландці відчувають 



 

відчуження і страх перед мусульманськими меншинами та їхньою реалізацією права 

на свободу віросповідання, оскільки вони асоціюються з екстремізмом і загрозами 

для демократичного ліберального способу життя. При цьому члени мусульманських 

меншин відчувають неготовність приймаючого суспільства піти на зустріч у процесі 

адаптації, що призводить до відокремлення та появи нового мусульманського 

«стовпа» в досить гомогенному суспільстві. 

8. У республіканських нормах Франції спостерігається  відокремлення  

мусульман в окрему групу, що ускладнює їхні спроби домогтися визнання власного 

права на відкриті релігійні практики на державному рівні. Визначено, що питання 

національної та європейської ідентичності, поряд з економічними проблемами, 

відіграють важливу роль у президентській передвиборчій кампанії 2017 р. Отже, 

французька асиміляційна модель почала набувати рис відчуження, проявом чого є 

ускладнення інтеграційного тесту щодо набуття громадянства. Франція поступово 

була змушена відійти від ігнорування походження іммігрантів та припущення про 

успішну інтеграцію кожної особи, що отримає право проживання на території 

країни. Франція наслідувала приклад Нідерландів у висуванні жорсткіших вимог 

щодо демонстрації лояльності до цінностей країни призначення та володіння мовою. 

9. Для німецької ідентичності важливою залишається концепція визначення 

громадянства на етнічного походження, що частково було змінено новим законом, в 

якому встановлення громадянства, залежить від факту народження на території 

держави. Важливим для розуміння німецької ідентичності стала універсалістська 

концепція громадянства, сприяє залученню неетнічних німців до німецької 

національної ідентичності та переосмислення німецької ідентичності в історичному 

контексті. Відзначимо, що політикум Німеччина також визнав провал політики 

мультикультуралізму, висуваючи жорсткіші вимог до адаптації мусульманських 

меншин. 
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розвитку. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України. - Київ, 2017. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню концептуальних і прикладних 

аспектів впливу мусульманського чинника на європейські інтеграційні процеси та 

з’ясуванню ролі політичних акторів у формуванні ідентичності через легітимацію 

власного дискурсу. Робота ґрунтується на узагальненні теоретичних і 



 

методологічних підходів до сутності європейської ідентичності у зарубіжній і 

вітчизняній науковій думці, дослідженні сучасного стану розвитку європейської 

ідентичності у контексті формування політичних структур ЄС та визначенні ролі 

зовнішньополітичної складової у формуванні європейської ідентичності. 

Вперше у вітчизняній політологічній науці цілісно досліджено сучасну 

політику інтеграції іммігрантів у Франції, Німеччині та Нідерландах на основі трьох 

моделей інтеграції. Розглянуто стратегічні і тактичні підходи політикуму трьох країн 

до трансформації європейської та національної ідентичності, а також приділено 

увагу ролі мусульманських меншин у даних процесах. 

Сформульовано висновок щодо необхідності вироблення єдиної стратегії 

розвитку європейської ідентичністі як частини європейського політичного проекту з 

урахуванням зміни структури суспільства. 

Ключові слова: європейська ідентичність, європейська інтеграція, 

мусульманські меншини, зовнішня політика, Нідерланди, Франція, Німеччина. 
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Диссертационная работа посвящена исследованию концептуальных и 

прикладных аспектов влияния мусульманского фактора на европейские 

интеграционные процессы и выявлению роли политических акторов в 

формировании идентичности путём легитимации собственного дискурса. Работа 

основывается на обобщении теоретических и методологических подходов к сути 

европейской идентичности в зарубежной и отечественной научной мысли 

исследовании современного состояния развития европейской идентичности в 

контексте формирования политических структур ЕС и определении роли 

внешнеполитической составляющей в формировании европейской идентичности. 

Впервые у украинской политологической науке целостно исследована 

современная политика интеграции иммигрантов во Франции, Германии и 

Нидерландах на основе трёх моделей интеграции. Рассмотрены стратегические и 

тактические подходы политикума трёх стран к трансформации европейской и 

национальной идентичности, а также уделено внимание роли мусульманских 

меньшинств в данных процессах. 

Сформулирован вывод относительно необходимости выстраивания единой 

стратегии развития европейской идентичности как части европейского 

политического проекта, учитывая трансформацию структуры общества. 

Ключевые слова: европейская идентичность, европейская интеграция, 

мусульманские меньшинства, внешняя политика, Нидерланды, Франция, Германия. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Nаtaliia I. Kadenko. Impact of the Muslim factor on the European integration 

processes (in the Netherlands, France, Germany). – Мanuscript. 

Thesis submitted for Ph.D. degree in Political Science, specialization 23.00.04 

Political Problems of International Systems and Global Development. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2017. 

The thesis is dedicated to studying of the conceptual and applied aspects of the 

influence of the Muslim factor on European integration processes and the clarification of 

the role of political actors in the formation of identity through the legitimation of their own 

discourse. The work is based on a synthesis of theoretical and methodological approaches 

to the nature of European identity in foreign and domestic scientific thought, a study of the 

current state of European identity in the context of the political structures of the EU, as 

well as on determining its role in shaping the foreign policy component of European 

identity. 

For the first time in the Ukrainian political science the modern policy of integration 

of immigrants in France, Germany and the Netherlands has been profoundly investigated; 

the strategic and tactical approaches of the three countries’ politics to the transformation of 

European and national identity are considered at the comparative level. This research 

determined, based on political analysis, the peculiarities of the influence of the Muslim 

factor on European identity formation under the turbulent conditions of European 

integration processes, while establishing that the strategies of foreign and domestic policy 

of European countries provide the traditional initiative of ensuring national interests, as 

well as constructive approaches to the policy of European identity formation in the 

Muslim communities. Attention has been given to the role of the foreign policy component 

in European identity formation. 

In this research comparative analysis was performed of the foreign and domestic 

policy of the Netherlands, France and Germany, which showed both common and 

distinctive approaches to the integration of Muslim minorities in the national communities; 

the rigorous criteria of values-based, cultural and linguistic policy for Muslim 

communities can be considered as the common approach, while the applied instruments 

that were supposed to ensure the adaptation of Muslim minorities to European standards 

demonstrated a number of differences. 

One of the focus points of the research was the representation of the European 

identity in the context of the state's influence on the deepening of the integration processes 

in Europe. It is argued that solving problems of the European identity formation is 

considered by the EU institutions and Member States as a necessary component of 

establishing constructive dialogue with the Muslim minorities despite the different 

approaches of the Member States to the minorities’ adjustment to the values of European 

civilization. 

During the analysis of foreign policy discourse on the influence of the Muslim 

factor in European integration processes, two approaches to identity and integration 

problems have been identified. The first approach maintains that the goal of the research is 

to study the origin of discrimination and the causes of the spread of Islamophobia, as well 



 

as to analyse the processes of creating peaceful multicultural society instead of a society 

united by national identity. According to scholars, the identity that could become the 

foundation of a multicultural society should focus primarily on the political and social 

aspects, based on such values as citizenship, human rights, liberalism and global culture. 

The second approach results in the research focused on identifying both the characteristics 

of the blurring of national identities and uncertainties about European identity. It is 

revealed that depending on the historical and cultural context of the development of 

countries, different processes of group identification can take place, leading to political 

and societal conflicts, and hindering the creation of multicultural society. 

Assuming that the creation of European identity is directly linked to the functioning 

of EU institutions and shows signs of consolidation through the image of the Other, 

analysis of the documents of the EU legislative and executive institutions was performed. 

The documents that have been selected reveal the institutional vision of European identity 

and contain norms for the integration of immigrants in European society. The documents 

cover the results of formal meetings of the EU institutions, as well as programs on the 

formation of common foreign and immigration policy. An overview of the EU documents 

on common policy on the integration of immigrants in European society shows the 

changes that took place in the European political discourse of national identity and the 

Muslim factor as the Other, which allowed to establish the parametric characteristics of 

European and national identity, as well as trends in policy changes in the interpretation of 

European Identity The documents contain recommendations for actions to be taken at the 

EU and Member State level in order to implement the immigrant integration policy in the 

area of common foreign and domestic policy. 

Key words: European identity, European integration, Muslim minorities, foreign 

policy, Netherlands, France, Germany. 

 


