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ВСТУП 
 

У сучасних умовах у багатьох пострадянських країнах відбувається актуалізація 

етнічних процесів, гостро стоїть питання, пов’язане з відродженням етнічної 

самосвідомості народів, має місце політизація етнічності. У той же час для керівництва 

пострадянських держав, як і раніше, вкрай важливою залишається проблема вибору 

оптимальної політики, яку має проводити держава у сфері міжетнічних, міжнаціональних 

відносин. Актуальною ця проблема є і для України, яка вже пройшла певний шлях 

державного будівництва, основним завданням якого було створення належних умов 

для життя і діяльності людини та необхідних основ для їх реалізації як представника 

етнічної чи національної спільноти.  

Особливості етнічного ренесансу та національного відродження в Україні викликані 

тривалою трансформацією, яка протягом тривалого часу одночасно перебуває в стані 

кризи та пошуку шляхів ефективного реформування. Тривале перебування суспільства в 

такому стані призводить до певних змін у становленні соціокультурних ідентифікацій та 

практик в існуючих межах українського етнополітичного організму, поглиблює 

регіональні відмінності та мовну диспропорцію. Невід’ємним виміром людського життя 

було і залишається етнічне, тому в умовах поліетнічності українського суспільства її 

етнічна політика є основною складовою процесу державотворення, оскільки консолідація 

українського суспільства і, як наслідок, зміцнення української держави, можливі лише за 

умови створення належних умов для розвитку всіх етнічних спільнот з оптимальним 

врахуванням їх інтересів. Але, на жаль, відбувається посилення процесу делегітимації 

етнополітичної цілісності української нації та подальша політизація етнічності, які 

недостатньо вивчені особливо в умовах посилення глобалізаційних процесів. В 

окресленому контексті особливої актуальності набирають питання щодо виявлення 

детермінуючих факторів впливу, які зумовлюють трансформацію етноспільнот, 

визначають особливості процесу їх формування, функціонування і розвитку на теренах 

України. Це зумовлює потребу пошуку нових підходів до розуміння та регулювання 

етнополітичних процесів у поліетнічному суспільстві, з метою їх гармонізації та 

запобіганню деструктивним проявам.  

За таких умов важливого значення в регулюванні міжетнічних стосунків і забезпеченні 

стабільності в країні набуває державна етнонаціональна політика в широкому спектрі її 

змістовного наповнення, форм, методів, механізмів і засобів її формування й реалізації в 

контексті конституційного визначення України як демократичної, правової, соціальної 

держави. Саме такий підхід покладено в основу стратегії державної етнонаціональної 

політики України, яку слід розглядати як систему заходів, спрямованих на регулювання 

міжетнічних відносин у державі. Основною метою цієї політики є забезпечення 

міжнаціональної злагоди та усунення чинників і ризиків міжетнічних конфліктів 

шляхом оптимального врахування інтересів і створення сприятливих умов для розвитку 

української нації, національних меншин, усіх громадян України. Тому становлення 

демократичного українського суспільства в умовах глобалізаційних тенденцій сучасного 

світу потребує вивчення механізмів консолідації етнонаціональних спільнот та 
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забезпечення стабільності української держави. У розв’язанні різноманітних питань, 

які виникають під час входження національних меншин у іноетнічне середовище 

важливе значення мають відігравати органи державного управління, до компетенції яких 

належить питання регулювання сфери міжнаціональних відносин. Здатність влади 

оперативно реагувати на проблеми, що виникають у сфері етнонаціональних відносин, 

значною мірою впливає на запобігання виникненню різних конфліктних ситуацій. 

Проблема вивчення глобалізаційного виміру етнополітичних процесів є новою для 

вітчизняної наукової думки. У молодій незалежній українській державі взаємовідносини 

національної більшості, корінних народів, національних меншин та етнічних груп, що 

мешкають в Україні, як між собою, так і з державою, в умовах глобалізації та за 

відсутності виваженої, послідовної етнонаціональної політики можуть призвести, по-

перше, до національної консолідації та формування української політичної нації, по-

друге, до посилення міжетнічних суперечностей і навіть розколу української держави. 

Таким чином, постає необхідність усебічного наукового осмислення динаміки етнополі-

тичних процесів у контексті глобалізації, та їх вплив на формування етнонаціональної 

політики. 

Для України має значення використання зарубіжного досвіду вирішення етнічних 

проблем та формування норм міжнаціональних відносин, але при цьому необхідно 

пам’ятати про наявність власного досвіду та можливості його використання. Історія 

має безліч прикладів, коли ігнорування таких проблем посилює напругу в країнах, 

призводить конфліктів, війн, і, як наслідок, зникнення держав. Саме тому національні 

меншини ми повинні сприймати не як джерело можливих проблем, а як зв’язок 

суспільства і держави, як фактор, що стимулює спільне створення багатонаціональної 

держави. Отже, зважаючи на зарубіжний досвід реалізації різноманітних аспектів 

етнічності, становище національних меншин у країні – головний показник, який свідчить 

про рівень демократії та державної політики в цій країні. Ефективна реалізація соціально-

культурних аспектів етнічності, рівень взаємодії з державою та її інституцій забезпечує 

стабільність у державі, формування громадянського суспільства, попередження 

конфліктів та напруги.  

Таким чином, реальність глобалізаційних процесів вимагає осмислення ситуацій, 

що ґрунтуються на необхідності досягнення гармонійного розвитку національної 

держави та етнонаціонального соціуму, забезпечення етнонаціональної ідентичності 

та укоріненості націй у їх реальному бутті. Особливо це стосується суспільств, що 

модернізуються, які відроджують свою державність, процес становлення яких 

пов’язаний із необхідністю забезпечення стабільності поліетнічного соціуму в умовах 

глобалізації. 


