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П Е Р Е Д М О В А 
 
В умовах розбудови незалежної демократичної держави України значно зріс  

інтерес громадян до її історії. Україна — багатоетнічна країна, до складу якої входять 
різні за походженням і культурою етнічні спільноти. Поряд з українцями, значний 
відсоток становлять росіяни, набагато менший — слов’янські етноси: білоруси, поляки, 
болгари, чехи й представники інших мовних груп. Є також спільноти, які не мали власної 
державності, як, наприклад, цигани. Всього на території України проживають більш як 
130 представників різних національностей. 

Більшість цих спільнот об’єднує те, що вони протягом століть знаходилися у 
відриві від основного масиву свого етносу в умовах українського середовища й активно 
взаємодіяли з українцями. Такі спільноти умовно названі етнонаціональними. Їх 
виникнення пов’язано зі зміною кордонів, міграційними процесами, зокрема еміграцією 
або депортацією. Основою об’єднання етнонаціональних груп є спільність походження, 
культура, самоназва.  

У наш час, в умовах незалежної України, створюються можливості не лише для 
відродження і всебічного розвитку різних етнонаціональних груп, а й посилення їхніх 
соціально-економічних, політичних і культурних зв’язків із своєю нацією, що об’єктивно 
протидіє процесам примусової асиміляції та денаціоналізації, що мали місце в минулому. 

Сучасні етнонаціональні процеси повинні досліджуватися з позицій історизму, 
коли йдеться про інший аспект державотворення, зведений тепер до рівня державної 
програми — визначення в межах України національно-культурних автономій. Причому 
мова йде не про територіальну автономію, а лише про форму національно-культурного 
самовизначення громадян, самостійного вирішення ними питань збереження своєї 
етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності.  

Основну увагу зосереджено на регіональних особливостях діяльності та розвитку 
національних меншин, що не можуть бути відокремлені без ґрунтовного знання історії 
народів, особливостей їхньої ментальності, культури, національної політики країн, 
соціально-політичних процесів, міжетнічних стосунків. 

До національних меншин належать групи громадян України неукраїнської 
національності та їхні нащадки, що традиційно проживають на її території, визнають 
Конституцію України та закони України, є меншими за чисельністю від загальної 
кількості громадян української національності у державі, характеризуються власною 
етнічною, культурною, мовною та релігійною самобутністю і готові її зберігати та 
розвивати. 

Відзначимо, що характерною рисою сьогодення  є швидке зростання національного 
самоусвідомлення народів. Адже до недавнього часу національна свідомість (ціннісні 
орієнтації, шанування своєї мови, історична пам’ять, вірність традиціям, потреба 
реалізувати свої національні інтереси, опановувати і передавати національні культурні 
надбання), практично не бралися до уваги і не вивчалися, більше того, навіть згадка про 
неї часто сприймалася як намагання розбудити націоналістичні настрої (у зрозумілому 
трактуванні). 

Слід підкреслити, що важливого значення набуває не лише з’ясування 
етнонаціональних процесів у самій Українській державі, а й реалізація концепцій 
транскордонної співпраці між Україною і сусідніми країнами. Ці концепції закладені в 
“Європейській хартії територіального устрою”, “Основних положеннях європейського 
простору”, “Європейській хартії прикордонних та транскордонних регіонів” та інших 
документах. 

“Національні відносини” - це поняття багатоаспектне і складне. Коротко 
визначити зміст національних відносин можна так - це стосунки людей в усіх сферах 
суспільного життя, які належать до різних етносів - націй, народностей, етнічних груп. В 
їх структурі можна виділити внутрішньонаціональні і міжнаціональні. Політичним 
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принципом міжнаціональних відносин є національна єдність. Соціально-економічний, 
політичний, духовний та етнічний розвиток нації неможливий без такої єдності. 
Національна єдність є постійно діючим фактором, основою життєдіяльності нації. Реальне  
життя націй і народностей далеке від вирішення всіх проблем. Вивчення особливостей 
вирішення національного питання в сучасних умовах є важливим і актуальним, 
диктується потребою часу. 

Саме тому увазі студентів та інших потенційних читачів пропонується навчально-
методичний посібник, автора якого турбує доля національних меншин, які проживають на 
території України, їх сучасний та майбутній стан.  

Метою і завданням посібника є виклад матеріалу курсу “Національні меншини 
України”, який викладається в Миколаївському навчально-науковому інституті Одеського 
національного університету ім. І.І.Мечникова. 

Курс передбачає вивчення історіографії, етнічної структури України і 
особливостей її розвитку, а також процесів міжнаціональних відносин в Україні в умовах 
незалежності.  

В процесі опанування курсом “Національні меншини України” студентам 
необхідно засвоїти:  

- особливості історії та розвитку етнічної структури України; 
- проблеми захисту прав національних меншин на сучасному етапі; 
- питання міжнаціональних відносин в Україні в умовах незалежності; 
- розвиток етнічного складу населення сучасної України. 
Навчально-методичний посібник подає розлогий фактичний матеріал курсу, 

словник термінів,  завдання для індивідуальної та самостійної роботи, документальні 
додатки. 


