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Розділ 1 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ФОРМУВАННЯ ЕТНОПОЛІТИКИ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 

 

 

1.1. Етнополітичні процеси як предмет державної політики і об’єкт 
наукового дослідження 

 

В умовах глобалізації в більшості сучасних країн та в Україні зокрема відбувається 

посилення ролі та впливу етнічного чинника на розвиток сучасних держав. Етнополітичні 

процеси, які набирають сили в сучасному світі, потребують виваженої державної 

політики щодо регулювання етнічної сфери в державі. Це спричиняє підвищення 

наукового та практичного інтересу до вивчення етнічної та управлінської сфер, їх 

ефективної взаємодії. Саме тому останнє десятиріччя у вітчизняній науковій думці 

характеризується активним пошуком теоретичного та практичного вирішення широкого 

спектру проблемних питань щодо етнічної проблематики, етнічної й національної 

державної політики та етнічними процесами в контексті становлення України як 

демократичної, незалежної держави та багатонаціональної спільноти. 

Спроби розглядати етнічне як складну, динамічну систему робилися вченими ще у 

XIX ст., однак поняття етнічні процеси, як особливий стан складної системи, було 

сформульовано на початку XX ст. ученим М. Маром [159]. Під етнічними процесами 

автор розумів наслідки взаємодії між порівняно розвиненими етносами або між 

великими та розвиненими етносами та невеликими іноетнічними групами, які потрапляли 

до їхнього середовища [159]. Таке тогочасне визначення етнічних процесів призводило 

до спрощення розуміння етносу як складної системи, яка, залежно від об’єктивних та 

суб’єктивних умов й логіки внутрішнього розвитку, була здатна до формування досить 

складних та різноманітних форм. 

Загальноприйнята на сьогодні наукова дефініція «етнічні процеси» означає комплекс 

етнодемографічних, етнополітичних, етносоціальних та етнокультурних змін етнічних 

спільнот упродовж їхнього існування, що проявляється в етнооб’єднувальних або 

етнорозмежувальних тенденціях [159; 433, с. 89; 531, с. 82; 578, с. 79]. Також у більшості 

випадків під «етнічними процесами» вчені розуміють ті основні компонентні зміни, що 

відбуваються у системі будь-якої етнічної спільноти, а саме: зміни складу та способу 

життя певного етносу або в його оточенні, зміни зв’язків із навколишнім середовищем, які 

призводять до значних зрушень у його існуванні як складової історичного процесу та 

політико-управлінських відносин [159]. 

Отже, всю різноманітність стану та змін етносу й етнічних процесів можна 

представити у вигляді таких типів, як етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі. Етнооб’єднавчі 

процеси мають на меті зближення або злиття окремих етносів, яке призводить до 
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утворення нової більшої етнічної спільноти, яка формує нову етнічну самосвідомість 

та створює іншу етнічну самоназву. Такі процеси відбуваються у вигляді етнічної 

асиміляції, міжетнічної інтеграції, етнічної консолідації та етнорасової фіксації. 

Етнороз’єднавчі процеси, навпаки, призводять до природного чи штучного поділу 

цілісного етносу на декілька самостійних частин або сприяють відокремленню від 

певного етносу його частини. 

Постійний пошук нових підходів до вивчення етнічних процесів супроводжується 

в зарубіжній та вітчизняній науці дискусіями щодо їхнього змісту та сутності і, як 

справедливо вказує В. Колесник, зрештою призводить до категоріальної плутанини 

[225, с. 19; 193], що, у свою чергу, підкреслює О. Бірюкова, знижує не лише якість наукової 

дискусії, а й політичних та управлінських рішень у контексті етнодержавотворення 

[58]. 

Причинами цієї категоріальної плутанини, по-перше, є відсутність загальноприйнятого 

підходу до розуміння поняття та змісту таких категорій, як «етнос» і «нація» та спроба 

вітчизняних науковців об’єднати ці поняття; по-друге, посилення ролі етнічного 

чинника в сучасному світі та зростаюча політизація етнічності, що впливають на 

процеси державотворення та державну організацію суспільства; по-третє, відсутність 

наукової інтерпретації етнічних процесів та їх похідних серед вітчизняних науковців. 

Підтвердження цієї плутанини та спроби її вирішення ми можемо знайти у більшості 

наукових праць вітчизняних дослідників. Зокрема, варто згадати колективну монографію 

«Етнонаціональні процеси в Україні: історія та сучасність», в якій здійснено спробу 

проаналізувати особливості співвідношення етнічного й національного в умовах 

державного будівництва незалежної України [164].  

Цікавою в цьому ж плані є праця В. Колесника «Національно-етнічні відносини в 

Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти» [240], в якій автор 

висловлює позицію щодо проблеми національного (у сенсі етнічного) самовизначення. 

Він наголошує на праві на самовизначення національно-етнічної спільноти, «на 

демократичних позиціях, без тиску, визначення основних пріоритетів свого розвитку, 

а також організаційно-інституційних форм свого буття, тим самим заявивши про своє 

право на існування, про свою національну ідентичність» [240]; у праці також 

звертається увага на проблему як колективної, так й індивідуальної ідентичності. 

Представляє інтерес висунута автором класифікація основних складових механізму 

реалізації прав національних меншин. Науковець В. Колесник також досліджував 

динаміку розвитку і правове забезпечення громадських етнокультурних організацій 

України, правове врегулювання мовних відносин та інші актуальні питання сучасної 

етнічної політики в Україні. 

На думку С. Макарчук, поняття «етнічні процеси», насамперед, відображає зміст 

тієї трансформації, що відбувається з етносом упродовж усього його існування. А 

оскільки зміст цих змін у різних умовах має різні тенденції та напрями, то, залежно 

від напряму, в якому відбувається трансформація етносу, серед етнічних процесів 

виділяють такі, як диференційні, що відбуваються під дією географічного фактору, 

внутрішньополітичної боротьби, релігійного чинника в цілому або окремо, й призводять 

до розпаду етносу на декілька частин, конвергентні, коли під дією військово-політичних, 

культурних, релігійних, відбувається об’єднання декількох етносів в один [570, с. 70].  

На думку О. Картунова, який системно і комплексно підійшов до аналізу етнічних 

процесів та їх наслідків, етнічні процеси можна зобразити у вигляді трьох формул: 

 етнічний ренесанс + політизація етнічності = етнополітичний ренесанс; 

 носії етнічності + етнополітичний ренесанс = політизована етнічність; 

 етнічний ренесанс + політизація етнічності + ідеологізація етнічності = 

етнонаціоналізм або етніцизм [225, с. 19]. 
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Актуальність більш ґрунтовного дослідження поняття «етнос» та його похідних, 

незважаючи на ускладнення етнічного членування людства, а точніше, саме завдяки 

цій причині, стає все більш очевидною. Саме цей факт є причиною такої великої кількості 

різноманітних етнічних понять, зокрема, щодо етнічного та національного буття людства 

та відповідних процесів. 

У державах колишнього СРСР поняття «етнос» використовується окремо від поняття 

«нації» через специфіку його сприйняття, яке пояснюється ступенем етнічної 

гомогенності та гетерогенності складу більшості цих країн та особливостями їхньої 

національної політики [211]. 

Ця тенденція характерна й для російської наукової думки, що обурює деяких 

вітчизняних дослідників, які стверджують, що «деякі російські вчені (які є громадянами 

багатонаціональної держави) прагнуть уникати використання категорії «нація» i 

закликають «забути про націю» як про поняття, яке насправді нічого не відображає й 

тільки ускладнює політичне життя та загострює напруженість у суспiльствi. Заклик 

«забути про націю», замість розробки чіткої термінології та зрозумілих критеріїв 

стосовно етнічної та національної сфери людської життєдіяльності, не вiдповiдає 

статусу серйозного науковця i не може призвести до плідних наукових результатів» 

[98]. Зауважимо, що тенденція до відмови від категорії «нація» характерна не лише 

для російських, а й для більшості зарубіжних дослідників, що зумовлено зростанням 

етнічного чинника в сучасному світі та наростаючими глобалізаційними процесами, 

зокрема, поширенням етнічної глобалізації. 

Звернення до цієї проблематики є відправним моментом, що вимагає співвіднесення 

двох концептуальних систем, які утворюються навколо таких вихідних понять, як 

національне і етнічне. Ця проблема по-особливому актуалізується вітчизняними 

обставинами – суспільними реаліями та семантичними традиціями суспільствознавства і 

офіційної ідеології. Цей аспект показує принципові відмінності всього пострадянського 

контексту від закордонного. У нашому випадку має місце суперечливе співіснування 

двох згаданих дискурсів, коли понятійні ряди часто сприймаються як паралельні й сино-

німічні, взаємозамінні за основним змістом. Ідеться саме про одночасне використання цих 

понятійних засобів, а не лише про тривалий перехід від однієї термінології до іншої. 

Іноді ці два поняття виступають у безпосередньо тотожних розуміннях.  

Наприклад, Ю. Куц у дослідженні «Етнонаціональні державотворчі процеси в 

Україні (управлінський аспект)», здійснює спробу проаналізувати теоретичні та 

історичні аспекти державного управління етнодержавотворчими процесами в Україні 

[282, с. 3], але, з огляду на назву дослідження, автор також поєднує етнічне та національне 

в одному понятті. Незважаючи на це, автором було обґрунтовано зміст та особливості 

етнонаціональної політики як одного з пріоритетних напрямів державного управління 

міжнаціональними відносинами в сучасній Україні, було проаналізовано зміст та 

сучасний стан етнополітичних трансформаційних процесів, управління якими 

зумовлено сучасним етапом державотворення (рис. 1.1). 

У праці здійснено системний аналіз особливостей етнонаціональних та державо-

творчих процесів у процесі переходу від тоталітарного до демократичного суспільного 

устрою, а також науково обґрунтовано підходи до етнополітичної сфери в сучасній 

Україні та розроблено практичні рекомендації щодо їх застосування. Варто 

наголосити, що автор також сформулював основні напрями підвищення ефективності 

взаємодії держави та етнічних спільнот у процесі реформування основних інститутів 

політичної та адміністративної систем України [282]. 

Схожий підхід до поєднання етнічного та національного містить дисертація І. Голоса 

«Державний механізм етнонаціональної інтеграції суспільства», яка присвячена аналізу 

та впровадженню механізму етнонаціональної інтеграції. Автором було обґрунтовано 

актуальність етнічної та національної складової суспільного розвитку в Україні й було 
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сформовано методику етнонаціональної інтеграції, враховуючи параметри порядку 

систем, які інтегруються, та рівень існуючої колективної свідомості членів суспільства за 

домінуючою соціальною приналежністю. У праці представлено організаційне забезпе-

чення дії механізму етнонаціональної інтеграції суспільства, структура й функції органів 

державного управління процесами етнонаціональної інтеграції та участь 

різноманітних соціальних інститутів у процесі етнонаціональної інтеграції сучасної 

України [115].  

 
Рис. 1.1. Етнополітичні процеси за Ю. Куцом 

 

Потребують уваги й інші дослідження, зокрема, стаття М. Головатого 

«Етнополітологічні процеси: суть і проблеми в сучасному світі», в якій автор пише 

про «етнонаціональні процеси…» як «…визначальний фактор розвитку сучасної 

цивілізації» [113]. Навчальний курс «Етнонаціональний розвиток українського народу», 

який містить велику кількість близьких за значенням понять, що призводять до 

недостатньої визначеності предмета вивчення, зокрема, використовуються такі поняття, 

як «етнонаціональні реалії», «етнонаціональний інтерес», «етнонаціональні процеси», 

«національно-етнічна самобутність», «етнонація», «етнонаціогенез» [587]. 

На думку деяких українських дослідників, оскільки в Україні спостерігається не тільки 

етнічний ренесанс (як у країнах Заходу в середині ХХ ст.), а й національне відродження, 

як наслідок становлення незалежної держави, поява поняття «етнонаціональні процеси» 

викликано необхідністю підкреслити актуальність для України не лише проблеми 

етносів, а й національно-державного будівництва [58].  

Вони вважають, що для цього існує декілька об’єктивних причин. По-перше, явища та 

процеси, які взаємопов’язані з феноменом етнічності, можна характеризувати як 

«етнонаціональні», бо саме цей термін фіксує наявність, зокрема, в українському 

суспільстві титульного етносу, національних меншин та етнічних груп, ефективна 

взаємодія яких має слугувати інтересам реформування суспільства, його модернізації. 
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Вони доходять висновку, що поняття «етнонаціональні процеси» можна використовувати 

для аналізу та пояснення основних компонентних змін, які відбуваються у структурі та 

способі життя певного етносу або між етносами, або ж між етносом та іноетнічним 

групами, що відбуваються внаслідок міжетнічної взаємодії та сприяють сутнісним 

зрушенням у його існуванні [58].  

На противагу цій точці зору автор хоче зазначити, що більшість сучасних зарубіжних 

дослідників є прихильниками саме політичної теорії нації, розглядаючи її здебільшого як 

територіально-політичне утворення. На їхню думку, формування політичної нації 

відбувається внаслідок тісної взаємодії держави, титульного етносу та наявних 

національних меншин. Тому для більшості визначень поняття нації, обов’язковим є 

наявність етнічного компонента – мови, культури, традицій тощо. Натомість, у 

моноетнічних країнах поняття етнічної та політичної нації збігаються [304, с. 189]. 

По-друге, у поняття «етнонаціональні процеси в Україні» вони вкладають процес 

етнічного відродження як українського титульного етносу, так i корінних народів та 

національних меншин. Особливістю цих процесів, на їхню думку, наразі є 

утвердження вищеозначених груп як сталих структурних компонентів українського 

суспільства, їх інтеграція з тенденцією формування громадянської нації, збереження 

національної самобутності, політизація етнічності [58]. 

Дійсно, важливою складовою політизації етносу є масова мобілізація під гаслами 

національного відродження. Історія СРСР у цілому не знала прикладів таких широких 

етнічних процесів ані в середовищі титульного етносу Української республіки, ані в 

середовищі етнічних меншин. Уряд СРСР уміло деполітизував націоналістичні рухи в 

республіці, припинив їхнє критичне зростання та загальмував процес визрівання 

внутрішніх природних передумов для формування та становлення української 

політичної нації. Тим самим практично був зведений нанівець процес фактичної 

суверенізації України [618, с. 147]. Тогочасна політика в Україні спромоглася збити 

національно-демократичний рух зі шляху становлення політичної нації. Акцент 

національного та державного будівництва був зроблений на національно-територіальній 

автономії, а не на політичному самовизначенні. Але етноси СРСР були не суб’єктом 

політичних процесів, а лише об’єктом державного впливу [618, с. 147]. Тому в умовах 

становлення політичної нації етнічна політика держави повинна спиратися на принцип 

«єдності в різноманітності», адже інтеграційні перспективи України залежать від її 

подальшої можливості зберегти та об’єднати на сьогодні своє поліетнічне суспільство 

[304, с. 189-190]. 

По-третє, серед таких сучасних українських науковців загальноприйнятою є думка 

про необхідність використовувати поняття «етнонаціональні процеси» в контексті 

поняття «етнонаціональні відносини». Відомо, що поняття «етнонаціональні відносини» 

здебільшого не використовується в європейській мовній традиції, відповідно до якої 

поняття «етнічне» використовується щодо культурної, релігійної, мовної та іншої 

самобутності осіб і груп, а «національне», зазвичай, використовують відносно 

громадянства та власне держави [400]. Але, на думку деяких вітчизняних науковців, в 

українському законодавстві варто використовувати саме запропонований термін 

«етнонаціональні відносини», оскільки це дає змогу більш чітко визначити об’єкт 

відповідної державної політики та запобігти правовим колізіям із термінологією у 

законодавчих актах, у яких, здебільшого, поняття «національного» вживається і стосовно 

етнічного, і стосовно державно-громадянського. Крім того, використання саме такого 

поняття адекватно відбиватиме специфіку поліетнічного загалу громадян України, які 

всі разом утворюють українську націю, український народ [400]. 

Цілком слушною видається думка В. Євтуха про те, що «...жодні закони чи 

етнополітика держави, якою б ідеальною вона не була, не вирішать проблем етнічних 

меншин, якщо останні не будуть мобілізовувати свої внутрішні ресурси... етнічна 
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меншина функціонуватиме як цілісний структурний елемент поліетнічного суспільства, 

особливо у плані свого відтворення, лише тоді, коли будуть наявні відповідний кількісний 

склад, відповідна поселенська структура, демографічна ситуація, бажання зберегти свою 

самобутність тощо, тобто ознаки, які не завжди визначаються державною політикою, 

й котрі у зарубіжній етносоціології дістали назву «конституційна наповненість 

структури етнічної меншини» [165, с. 78].  

Саме тому ще донедавна в довідниково-енциклопедичній літературі серед «етнічних» 

присутні лише такі поняття, як «етнічна спільність», «етногенез», «етнографічна група», 

«етнос»; натомість серед «національних» лише терміни «народ», «народи корінні», 

«нація» та інші [159]. Ще вужче тематика «етносу» та «нації» була представлена в 

«Українській Географічній Енциклопедії» (виданій наприкінці 1980-х – початку 1990-х рр.): 

наявні визначення «етнічна спільність», «етнічний склад населення», «етнографічне 

районування». Навіть у 10-томовій «Енциклопедії Українознавства» знаходимо лише 

«етнографію». Дефініція «етнос» відсутня у виданому словнику-довіднику «Міжна-

ціональні відносини. Поняття та визначення» (1991 р.) та довіднику «Етнонаціональний 

розвиток України. Терміни, визначення, персоналії» (1993 р.) [82]. 

Варто відмітити, що навіть у більш недавніх виданнях довідниково-енциклопедичної 

літератури відсутні такі поняття, як «етнонаціональні процеси», «етнополітичні процеси», 

навіть «національні процеси», хоча присутні такі поняття, як «етнічні процеси», 

«етнічна консолідація», «етнічна парціація» та багато нових досить цікавих термінів на 

зразок «етнічні ідіоти», «етнічні потвори» та інші [161]. 

Зазначимо, що нині набуло популярності видання різноманітних енцикло- 

педичних видань. У цьому є як позитивні, так і негативні моменти. По-перше, за змістом 

цих енциклопедій маємо змогу прослідкувати як українські науковці пояснюють певні 

сторони етнічного та національного життя, які використовують для цього поняття. 

По-друге, можемо сподіватися, що саме таке енциклопедичне видання запропонує 

нам універсальні поняття та методи, за допомогою яких зможемо інтерпретувати те 

або інше явище та подію. Але, на жаль, енциклопедії не завжди дають нам таку змогу. 

Тому зауважимо, що наукові поняття – не платонівські «ейдоси», вільні від впливу 

«земного», від зв’язку з соціумом, від конотацій, від прагматики. Історія термінів у 

науковому співтоваристві – це складна драма ідей, а часом і їх творців. Застосування 

термінів у політичному й управлінському контекстах вимагає оптимізації, тому що це 

реально може вплинути й впливає на життя соціуму [316, с. 146]. Більше того, 

процеси міграції на території сучасного СНД (еміграції, імміграції, рееміграції) 

призвели до формування нових діаспор, етнічних груп у сучасних незалежних 

державах. У результаті проблеми етнічної взаємодії доводиться вирішувати не тільки на 

міждержавному рівні, але і в масштабах міста, району, мікрорайону. У суть і природу 

етнічних процесів та конфліктів доводиться вникати і співробітникам районних 

адміністрацій, і дільничним міліціонерам [316, с. 148]. Тому дослідникам, що 

спеціалізуються на історії понять, ще належить описати, наприклад, усі перетворення 

з поняттям «етнос», що відбувалися в надрах міністерств, у головах чиновників і 

політиків, пристосувавши та налаштувати його на вирішення власних завдань [316, 

с. 150]. Адже етнічна «карта» на сьогодні охоче розігрується в політиці, але не завжди 

коректно.  

У цьому випадку показовим прикладом може служити «Короткий етнологічний 

словник» (1994 р.), в якому наводиться таке визначення: «Національне  

питання – питання про різноманітне (неоднакове) нерівноправне положення народів у 

системі міжнаціональних та національно-державних (етнополітичних відносин і 

шляхи, способи його – цього становища – дозволу, тобто ліквідації національної 

дискримінації і досягнення національної рівноправності і справедливості в національних 

відносинах)» [265, с. 48-49]. Таким чином, можна вказати на принциповий змістовний 
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момент цього визначення – це поєднання смислових меж «національно-державного» і 

«етнополітичного».  

Для наведеного випадку існує значно глибша методологічна традиція, пов’язана з 

інтерпретацією загальної проблеми співвідношення етнічного і національного. Згідно 

з пануючим аж до кінця 1980-х рр. в радянській літературі поглядом, національне 

інтерпретувалося як момент і прояв етнічного, коли поняття «рід», «плем’я», 

«народність», «нація» розглядалися як ланки діахронної перспективи.  

Не заглиблюючись у сферу етнологічної теорії, російський дослідник Н. Мухарямов у 

праці «Питання теорії етнополітичного аналізу» спробував виділити три типи взаємодії 

«національного» та «етнічного» в загальному понятійному просторі [358, с. 96].  

Перший варіант у взаємодії цих двох основних термінів ґрунтується на методологічній 

орієнтації, яка домінує в радянській літературі. Національне розглядається при цьому як 

момент розвитку етнічного, його стадіональний тип або ступінь еволюції. Як термін 

тотожний «народам світу» «етнос» був наділений статусом родового до безлічі різновидів 

людських спільнот – до «нації», «національності», «народності», «племені». 

Друга інтерпретація розглянутого співвідношення виходить із того, що «національне» 

та «етнічне» – це схожі, але не тотожні поняття. Прикладом може слугувати підхід 

М. Лазарева, який розглядає їх як «одночасно й різнопорядкові та близькоспоріднені», 

що перетинаються у своїх змістовних значеннях [196, с. 3]. Таким чином, «національне» 

та «етнічне» частково збігаються один із одним у тій мірі, в якій вони відображають 

відмітності людей. Однак «національне» в цьому сенсі розглядається ширше, повніше 

і глибше «етнічного» в галузі економічних, політичних інтересів, і так же можна 

стверджувати, що нація виникає лише в сучасному суспільстві. Отже, інтерпретація 

розглянутого співвідношення «національного» та «етнічного» виділяє відмінності, 

кристалізується навколо двох вузлових моментів – соціальної домінанти і хронологічних 

рамок.  

Нарешті третій шлях розв’язання цієї проблеми пов’язаний із дихотомізацією 

категорій «національне» та «етнічне». Таке розведення робиться з різних точок зору, 

але за основу беруться іманенти абсолютно різних цивілізаційних рівнів і станів 

суспільства.  

Дослідники такого підходу вважають, що людська історія включає як найважливіший 

свій аспект розвиток від етносу до нації, при цьому «специфіка етносу полягає в тому, 

що люди, які входять до нього, розглядають свої відносини як природні і поступово 

долають обмеженість етносів, формуючи нації. Останні є результатом нової культури, 

що долає уявлення про природності, біологічність об’єднання людей у спільності, і 

стимулюючи уявлення про визначальне значення особистості, права, правової 

держави, громадянського суспільства, які й можуть забезпечити права особистості» 

[358, с. 33]. Представниками цього напряму є А. Ахієзер, Ю. Бородай [358, с. 33-34].  

Згідно з іншою точкою зору щодо розрізнення «національного» та «етнічного», у 

центрі міркувань перебувають критерії, утворені за рахунок співставлення різнопланових 

проекцій загальної картини диференціації людських спільнот. Тут порівнюються не 

стільки стандарти стану, не стільки частина і ціле, скільки різні підстави для градації 

колективності.  

Основне місце в цій логіці належить тому, що національні спільноти сучасності, як 

правило, поліетнічні, є результатом складних асиміляційних процесів. «Через 

подолання внутрішньої неоднорідності – соціальної, культурної, етнічної, – стверджує 

В. Йорданський, – відбувається становлення національної спільноти» [210, с. 87]. 

Продовжуючи аналіз відмінностей між етнічним і національним, В. Йорданський 

пропонує своєрідний критерій, коли перший тип спільності «цементується, у першу 

чергу, усвідомленням спільності походження», а в другому «більш важливу роль 

відіграє переконання в спільності майбутнього» [210, с. 87]. 
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Проте, крім визначального критерію між «національним» та «етнічним», часто 

зустрічаються вказівки і на комплексний критерій – на ступінь складності самої 

організації суспільного життя, на диверсифікованість культури, на рівень урбанізованості, 

тип економічного розвитку, розходження інших механізмів інтеграції. Такий дослідник, 

як Р. Абдулатіпов, критикуючи положення про «етнонаціональне», виділяє такі 

положення:  

 поліетнічний характер більшості націй, мала кількість етнічно чистих націй, 

розділеність у часі періодів власне етнічного і національного буття;  

 нація – пізніша і вища форма регуляції соціокультурних відносин, властива 

високоурбанізірованим індустріальним суспільствам;  

 в етнічному відношенні нація може формуватися, як відомо, як у процесі стирання 

етнічних і субетнічних рис, ослаблення родоплемінного і кланового поділу, так і 

шляхом асиміляції іноетнічним елементів [1, с. 18-19].  

При розгляді різних підходів до вирішення питання про співвідношення 

«національного» та «етнічного», доцільне посилання на найбільш оформлену концепцію, 

яка поширена у російській науковій думці. У статті «Суспільство, етнос, нація» 

Ю. Семенов здійснює розмежування двох концептів не в історичному часі, а за 

принциповим змістом системоутворюючих основ. На його думку, етноси – це «сукупність 

людей, які мають спільну культуру, спілкуються однією мовою й усвідомлюють як 

свою спільність, так і свою відмінність від членів таких же людських груп», нація ж 

«є сукупність людей, що мають спільну батьківщину» [500, с. 156]. Ми погоджуємося 

з думкою автора, про те, що вказані поняття належать до різних соціальних сфер, 

оскільки етнос чи етнічна спільність характеризують «поділ всередині всього 

населення суспільства, а не суспільства, як це часто розуміється. Етноси – це лише 

угруповання населення суспільства» [500, с. 156]. 

У працях останніх років вже зверталася увага на ту обставину, що частота 

вживання таких понять, як етнос, етнічність – характерна риса пострадянської 

спеціалізованої літератури. Щодо цього досить категорично висловився, зокрема, 

В. Тишков: «Ми пропонуємо користуватися в науковій, політичній і правовій мові 

поняттями «народ» і «національність», хоча останній термін у світовій практиці 

означає «громадянство». У світовій літературі, а тим більше в політичній мові немає й 

поняття «етнос». У нас навколо нього накручені грандіозні паранаукові конструкції, 

політики та журналісти хизуються цим словом, воно вже з’явилося в текстах 

офіційних державних документів» [534, с. 29]. Пафос цих суджень зрозуміти можна, 

але наділяти їх буквальним значенням не варто. І відмінна риса робіт зарубіжних 

дослідників полягає в понятійному різноманітті, у використанні дуже широкого кола 

категоріальних засобів. За рахунок розширення набору понять виникає нова евристика, 

яка відкриває шлях до нових можливостей науки. Актуалізація таких потенцій особливо 

важлива на перетинах політологічного і етнологічного пластів суспільствознавства. 

Тут відкривається вихід із тісного коридору, який утримує в затиснутому стані 

фундаментальні, первинні слова – «етнічне», «національне».  

Етнічність історична, а її глобалізацію зазвичай пов’язують зі становленням світового 

ринку і подальшим «втягуванням» величезної кількості периферійних товариств у ту 

диференційовану єдність, що й стала потім сприйматися як етнічна картина світу. 

Домінування етнічності розглядається як результат становлення індустріального 

суспільства, що спричинило за собою розпад традиційної громади, атомізацію мас та 

складання «масового індивіда» з його почуттям відчуження й із властивим йому 

способом подолання цього відчуження – етнізацією. 

Що ж до нації, то можна погодитися із запропонованими дослідниками концепціями – 

етнічною та державною, громадянською. Відповідно до першої нація – це етнос, згідно з 

іншою – нація є сукупністю всіх громадян держави, все її населення. Якщо етнос 
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збігається з населенням держави, то ця сукупність людей майже обов’язково є нацією. 

Коли ж цієї сукупності немає, то тоді виникає безліч проблем, що вимагають 

негайного реагування. Люди, що складають етнічну спільноту в поліетнічній державі, 

можуть одночасно утворити й особливу націю, як, наприклад, республіки колишнього 

СРСР, але можуть і не бути самостійною нацією. Все залежить від самосвідомості 

групи (або вони зараховують себе до етнічної групи, або до національної держави), 

тобто від того, що вони вважають своєю батьківщиною – всю країну в цілому або ж ту 

її частину, яку конкретно населяють. Згідно з цим поняттям, населення країни, що 

розділено на етнічні групи, може бути єдиною нацією, а може і не бути нею. В останніх 

типах держав виникає врешті-решт бажання до створення декількох геосоціальних 

організмів та утворень самостійних націй. Така ситуація буде яскравою демонстрацією 

фетишизації принципу, доведеного до повного абсурду. Але людство не може існувати в 

ситуації абсурду. Тому не дивно, що практично ніде у світі території розселення 

етносів і державні кордони не збігаються повністю. На території 32 європейських 

країн проживає 87 національних меншин, які здебільшого дисперсно «розпорошені». Так, 

німці за межами Німеччини живуть в Бельгії, Данії, Франції, Польщі, Росії, Румунії, Італії, 

Чехії, Сербії і т. д. Уявімо, до яких наслідків призвела б спроба окремих народів здійснити 

на практиці принцип тотожності національних і державних кордонів. Тим не менше, 

тенденція до реалізації цього принципу залишається нездоланною. Наприклад, розпад 

колишньої Югославії та проголошення незалежності і суверенітету Словенією, 

Хорватією та іншими суб’єктами старої федерації наочно ілюструє роль принципу 

тотожності державних і національних кордонів у виникненні міжетнічних конфліктів. 

Із розпадом біполярної системи, робить висновок Стокгольмський міжнародний інститут 

проблем світу, на планеті відродилися такі ідеї, як право нації на самовизначення і 

демократію й одночасно з цим будь-які форми націоналізму і трайбалізму. Не тільки 

національні еліти, але й широкі маси бачать у власній державності гарантії збереження та 

розвитку народу як цілісного самобутнього утворення зі своєю системою цінностей і 

пріоритетів. Вони виявляють високу активність і вимогливість у захисті, реалізації 

своїх національних інтересів [46, с. 85; 125, с. 25]. 

Саме тому сучасна етнополітична ситуація характеризується підвищенням ролі 

етнічного фактора в суспільному та політичному житті держави, зокрема, відбувається 

процес інтеграції національних меншин у внутрішні державні процеси, консолідація 

етнічних груп навколо державотворчих процесів та політизація етнічних груп (цей 

процес називають «політизацією етнічності» або «етнізацією політики») [305]. Такі 

зміни пояснюються протиріччями розвитку сучасного світу: процеси глобалізації та 

розмивання міжнаціональних кордонів відбуваються паралельно з процесами активізації 

малих народів. Багатьом із них доводиться відстоювати своє право на офіційне визнання 

їх етнічними та національними меншинами, на створення інститутів свого автономного 

життя. Розквіт цих «малих націоналізмів» властивий різним країнам і регіонам, не 

обходить він стороною і Україну [374]. 

На думку деяких фахівців, «хоча вивчення етнічного чинника політичного розвитку 

вже сформувалося в першому наближенні як самостійна область наукового знання, ні на 

рівні її понятійного апарату, ні на рівні уявлень про внутрішню структуру або наочні межі 

не існує достатньої єдності поглядів. Вельми варіативним є уявлення і про реальні 

механізми взаємодії етнічності й політики» [65, с. 5].  

Більшість вітчизняних дослідників, аналізуючи сучасний стан суспільно-політичного 

розвитку в Україні, передбачила посилення впливу етнічних чинників у політичному 

житті держави внаслідок політизації етнічності [194, с. 9]. Тому є доречною думка 

авторів монографії «Етнонаціональні трансформації в Україні», які вважають, що 

«...особливого значення за останніх часів набуває вивчення етнонаціонального чинника, 

оскільки традиційна суспільствознавча методологія дослідження, наголошуючи на 
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процесах соціального виробництва, зазвичай підпорядковувала етнічний чинник 

соціальному» [166, с. 65]. Адже недооцінення ролі та змісту етнічного фактору на 

початку XX ст. досить дорого обійшлося для деяких держав, політиків та їх народів. 

Ілюстрацією цього є перегляд основних положень Версальської системи в Європі, 

поява та посилення нових джерел напруження на Балканах та Близькому Сході, 

ігнорування та замовчування етноциду вірменів у Туреччині та ін.: наслідки цих подій 

час від часу заявляють про себе і сьогодні [334]. 

Незважаючи на те, що поняття «етнонаціональний (національний, етнічний) фактор» 

досить часто використовують під час розгляду етнічних процесів у суспільстві, його зміст 

трактують по-різному, що пояснюється не лише наявністю власної позиції дослідника 

щодо пояснення цього поняття, але й місцем та роллю, яка відводиться йому в системі 

суспільних координат. Якщо дотримуватися підходу, згідно з яким фактор є рушійною 

силою будь-якого процесу, то етнічний фактор є реальним потенціалом етнічної 

спільноти, яка здатна впливати на соціально-політичні та управлінські процеси в 

суспільстві та державі. Також доречною, особливо за сучасних умов, є спроба 

розглядати етнічний фактор як можливість етнічних груп реалізувати власні інтереси 

в суспільстві та спосіб соціального самоутвердження. Адже у різних сферах інтереси 

можуть проявлятися по-різному, і, як слушно зауважує В. Ананьїв, «етнонаціональний 

чинник може виступати як функціональним, так і дисфункційним елементом суспільства, 

тобто сприяти його руйнуванню» [166, с. 79].  

Світова практика має чимало прикладів, коли невирішене національне питання 

призводить до появи державних проблем, прикладом цього є проблема курдів у 

Туреччині, басків в Іспанії, «абхазька й осетинська проблеми» у Грузії та ін. Відсутність 

виваженої національної політики або ж відповідних механізмів дотримання та захисту 

прав національних меншин може призвести до погіршення взаємовідносин між 

державами (Вірменія – Азербайджан, Угорщина – Румунія, Німеччина – Франція, 

Туреччина – Греція і т. д.) [478]. Показовою в цьому плані є також і Африка, яка особливо 

багата на етнічні протистояння та конфлікти, причинами яких є етнічна строкатість, 

наслідки колоніальної залежності, відсутність ефективної національної політики та 

відповідних державних органів щодо регулювання етнічної сфери та ін. 

Про те, що етнічний фактор відіграє серйозну роль у вирішенні проблем державного 

устрою, свідчить розпад СРСР, Югославії, Чехословаччини. Причин їх зникнення з 

політичної карти світу декілька. Одні говорять про неминучість розпаду імперій, інші – 

про помилки політичного керівництва цих країн, треті – про хвилю націоналізму і 

етнофобії, яким неможливо протистояти як катастрофічним явищам суспільного 

життя, що повністю підривають довіру і взаєморозуміння між людьми різних 

національностей [542]. Але безсумнівне одне – у всіх цих випадках так чи інакше 

зачіпаються проблеми спільного існування етнічних спільнот у поліетнічному середовищі 

в межах однієї держави. У зв’язку з цим, на наш погляд, надзвичайно важливо не стільки 

аналізувати політичні, економічні та соціальні процеси, скільки необхідно серйозно, 

глибоко та всебічно оцінювати етнічний чинник та національну самосвідомість.  

Доречно нагадати точку зору Л. Гумільова, що «в житті людини немає нічого 

більш нестабільного, ніж соціальне становище та соціальні відносини», і в той же час 

«ніякими зусиллями і бажаннями людина не може змінити свою етнічну приналежність». 

Ось чому, на його думку, немає нічого більш впливовішого, ніж те, що в кінцевому 

підсумку визначає свідомість і поведінку людини, – це «етнічна стихія людства», яка 

має тенденцію актуалізуватися, перебудовуватися і в результаті визначати напрями 

розвитку людства [542]. 

Залежно від внутрішніх та зовнішніх характеристик, етнічний фактор у різних країнах 

проявляється по-різному. Вітчизняні дослідники до таких характеристик зараховують: 

етнічну структуру населення; чисельність етносів, які проживають на території 
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держави; рівень етнічної та національної самосвідомості; роль та місце етносів у 

соціально-політичному житті країни; наявність місць компактного проживання та 

інше [9, с. 89]. Аналіз якісних характеристик етнічного фактору дає можливість 

проаналізувати його відмінності щодо різних країн. 

Навіть загальний огляд та характеристика етнічного фактору в Україні дає 

підстави стверджувати про його важливу роль у процесі консолідації та розвитку 

українського суспільства. За даними Всеукраїнського перепису 2001 р., на території 

нашої держави проживають представники 130 національностей та народностей [369]. 

Їхнє розселення в Україні має чітку регіональну визначеність (росіяни – Донбас, 

Луганськ, Харківська обл., татари та росіяни – Крим та ін.), а деякі держави, які 

межують із нашою державою, є етнічними батьківщинами для етнічних меншин, що 

проживають на нашій території.  

На думку Г. Луцишин, основне значення етнічної батьківщини полягає в такій 

організації політичної взаємодії, коли її еліта здійснює відповідну політику щодо 

пошуку та визначення етнічних спільнот із представниками відповідних етнічних 

груп у межах іншої держави [303]. Таким чином, «етнічна батьківщина» сприяє 

формуванню уявлення серед власних етнічних груп та етнічних груп, які проживають 

за межами їхньої держави, як про представників однієї нації або народу, що досить 

чітко прослідковується в політиці таких держав, як Росія, Ізраїль, Угорщина, Румунія, 

які слідкують за дотриманням прав представників своєї етнічної групи. Досить часто, 

намагаючись захищати права етнічних груп, етнічна батьківщина вдається до 

активних політичних дій, використовуючи різні методи та засоби: надання привілеїв 

щодо імміграції; одержання подвійного громадянства, яке в Україні не має юридичної 

сили; різноманітна підтримка етнічних організацій та об’єднань, діяльність яких може 

носити виражений сепаратистський характер; вплив на внутрішню та зовнішню політику 

відповідної країни. Наприклад, Росія активно впроваджує політику дискримінації 

етнічних росіян у колишніх республіках СРСР. 

Існуючий досвід політичної мобілізації дає можливість стверджувати, що, зазвичай, 

такі процеси набувають особливої актуальності під час проведення важливих 

загальнонаціональних акцій напередодні та в ході виборчого процесу. Досить часто 

під час мобілізації представники національних меншин створюють на основі існуючих 

національних товариств та об’єднань політичні партії та організації, які надають 

можливість стати активним учасником політичних процесів у державі та посилити 

вплив на владу та ухвалення відповідних управлінських рішень. На сьогодні в Україні 

діє близько 300 громадських товариств національних меншин, 23 з яких мають статус 

всеукраїнських [303]. Більшість із цих товариств або є, або бажає стати активними 

учасниками політичних процесів в Україні. 

Важливу роль за умов посилення політичної мобілізації національних меншин 

відіграють такі фактори, як «мотив небезпеки» і «принцип справедливості», які довели 

свою ефективність під час процесу мобілізації і є дієвими під час використання їх як 

політичних гасел. Поряд із цим важливу роль у процесі політичної мобілізації 

відіграють такі категорії, як авторитетність організації, яка представляє ту або ж іншу 

національну меншину, та обов’язкова наявність впливових лідерів серед представників 

національної меншини. Це, перш за все, пов’язано із рівнем національної самосвідомості 

національних меншин, рівнем розвитку етнічної культури, рівнем усвідомлення існуючих 

проблем етнічного розвитку та можливих шляхів їх розв’язання, ступенем вираження 

етнічної самобутності та обов’язкової наявності лідерства. Варто зазначити, що фактор 

чисельності національної меншини не завжди відіграє основну роль у політичних 

мобілізаційних процесах. Яскравим прикладом цього може слугувати білоруська 

національна меншина в Україні, яка займає третє місце за чисельністю серед 

національних меншин в Україні, однак має один із найнижчих показників рівня 
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політичної мобілізації, і, зокрема, найменшу кількість створених та діючих національних 

товариств на регіональному рівні, й практично повністю не представлена у засобах 

масової інформації України [303]. Крім цього, політична мобілізація може бути 

зумовлена не лише конкуренцією етнічних спільнот, але й може бути результатом 

державної політики. Адже головна роль держави та її інститутів у сфері етнічної політики 

полягає у встановленні та регулюванні прав національних меншин у межах своєї 

території.  

Етнічний фактор все більше і більше проявляє себе в активізації вимог національно-

державної суверенізації, яка, на думку націоналістично налаштованих політиків, 

відображає прагнення і сподівання їхніх народів. При цьому вони часто посилаються 

на аналогічні процеси в інших країнах, серед інших народів. На перший погляд, це 

досить правдоподібно. Ось вже більше чверті століття на етноконфесійній основі 

відбуваються зіткнення в Північній Ірландії, і Великобританія до цього часу не може 

знайти рішення цієї проблеми, яке б задовольнило всіх. Одночасно в цій країні 

стараннями націоналістичних сил отримала свій парламент Шотландія, і на черзі така 

ж проблема вирішується в Уельсі. В Іспанії протягом багатьох років заявляють про себе 

національні меншини – баски і, певною мірою, каталонці. Перші вимагають створення 

незалежної держави на частині іспанських та французьких територій, другі – більшої 

самостійності від Центру. Неспокійно і в Румунії та Трансільванії, де вимагають 

автономії не стільки угорці, скільки місцеві румуни, які думають, що їхнє перебування в 

імперії Габсбургів до 1918 р. серйозно відрізняє їх від населення Молдови та Волощини 

[542].  

Тому нині національні меншини добре усвідомлюють той факт, що ефективне 

вирішення проблем, які постають перед ними, напряму залежить від того факту, як 

активно представники національної меншини беруть участь у діяльності органів 

влади різних рівнів. Досить часто саме необхідність представництва в органах влади 

спонукає національні меншини до посилення процесів політичної мобілізації. Аналіз 

показує, що національні меншини, які стають на шлях політичного становлення, 

намагаються визначити свої політичні інтереси, що знаходить відображення у спробах 

створити власну політичну партію, політичну еліту, мас-медіа та ін. Світовий досвід 

свідчить, такі сценарії політичного становлення є прийнятною, а в деяких випадках і 

оптимальною формою політичного життя національної меншини. Однак, як саме це 

все відбуватиметься в Україні, ще не відомо.  

Більшість дослідників, зважаючи на сьогоденну ситуацію, прогнозує зростання 

ролі етнічного фактору як одного із дієвих засобів політичної боротьби національних 

меншин та пов’язує політизацію етнічності з погіршенням матеріального становища 

меншин, і, як наслідок, зростання напруги у міжнаціональних відносинах, що, у свою 

чергу, вказує на загострення етнополітичних проблем, залежно від глобалізаційних 

тенденцій та модернізаційних інновацій, а також від впливів минулого, тобто так 

званих «посткомуністичного традиціоналізму» і «номенклатурного націоналізму» 

[192]. Поряд із цим особливий вплив на процеси децентралізації, регіоналізації, 

автономізації на суспільно-політичну поведінку етноспільнот мають, по-перше, 

соціально-економічні чинники; по-друге, посилення впливу територіальної дезінтеграції 

на прояви сепаратизму та автономізму; по-третє, поступовий перехід від латентного стану 

міжетнічного протистояння до відкритого конфлікту та його ескалації.  

Досвід останнього десятиліття довів неспроможність як радянської, так і багатьох 

західних етнополітичних доктрин постулювати стирання етнічних відмінностей і 

затухання етнічної самосвідомості народів під впливом глобалізації. Навпаки, етнічна 

самосвідомість лише загострюється в результаті опору зазначеним уніфікованим 

тенденціям. Разом із тим, вона зростає також під впливом демократизації суспільства 

при збільшенні можливості вільного волевиявлення громадян. Виявилося, що багато 
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етнічних спільнот, що вважалися за радянських часів асимільованими зі спорідненими 

народами, насправді зберігають свою етнічну самобутність і особливу самосвідомість. 

І спроба «заштовхнути» етнічну активність тільки в сферу традиційної культури ніде 

у світі не увінчалася успіхом, оскільки була з самого початку приречена на провал. 

Із урахуванням представлених вище положень в українській практиці поняття 

«етнополітичного процесу» розглядається як таке, що відображає процесуальні 

аспекти форми прояву активності етнічних спільнот, їх суб’єктності. Оскільки етнічні 

групи та етнічні спільності є складовими частинами політичної системи сучасних 

суспільств, то етнополітичний процес можна визначити як політичний процес зі значною 

участю політизованих етнічних акторів, які відстоюють свої цінності та інтереси [60, с. 9]. 

Одним із перших серед російських вчених визначення етнополітичних процесів 

запропонував Д. Драгунський. Це поняття розкриває «процес взаємодії достатньо 

великих груп населення, кожна з яких характеризується, з одного боку, безумовно, 

артикулюючою етнічною ідентичністю, з іншого – певними (реальними або бажаними) 

інститутами суверенітету. Таким чином, висунуті цими групами етнічні вимоги 

негайно стають політичними (розширення суверенітету), а політичні, економічні або 

гуманітарні вимоги набувають етнічного забарвлення, при їх реалізації використовуються 

механізми етнічної мобілізації» [147].  

На думку вітчизняних дослідників, поняття «етнополітичний процес» – комплекс 

заходів із боку держави щодо регулювання етнонаціональних аспектів життєдіяльності 

суспільства [193]. Їхня сутність визначається тісною ув’язкою з участю різних суб’єктів 

(елементів) етнічної та національної структури в суспільному розвитку, формуванні 

громадянського суспільства із збереженням його етнічної специфіки. У змістовному 

плані етнополітичні відносини, які виникають між різними суб’єктами етнополітичних 

процесів, на думку фахівців, характеризують взаємодію національної еліти та електорату, 

національних рухів, партій тощо [285, с. 11; 193].  

Етнополітичний процес, на думку В. Устименка, є «не що інше, як синтез двох 

явищ, виведених з етнічності, та власне політики, кожне з яких може виступати і 

причиною, і наслідком»; «під етнополітичним процесом слід розуміти, по-перше, 

політичні аспекти функціонування в Україні етнополітичних спільнот, маючи на увазі 

їхню можливу політичну організацію та інтереси, вимоги до держави, як і в цілому 

участь у політичному житті суспільства та особливості політичної поведінки, по-друге, 

регулювання цього функціонування, а також пов’язаних із етносом питань із боку 

держави, офіційних та загальнонаціональних політичних інститутів, розуміючи під 

цим наявність офіційної (державної) політики в питаннях прямо чи опосередковано 

етнічного плану» [563, с. 73-74]. 

На думку автора, в сучасних умовах етнічні процеси все більше залежать від 

політичних подій, які зачіпають практично всі сфери соціального буття (виявляються в 

економіці, у соціокультурній сфері, у плані міжгрупової та міжособистісної взаємодії) і 

тому породжують протиріччя і конфлікти в суспільстві, а це несе небезпеку для існування 

й розвитку українського етносу або зміни в етносі будь-якого його компонента – 

окремих елементів культури, мови, соціальної структури й т. п.  

Етнополітичний процес має свої особливості й тому не завжди вкладається в 

класичні схеми західних вчених, що розглядають політичний процес у рамках «теорії 

обміну» і процедури віднесення до інтересів, як того вимагає ключова методологічна 

метафора «економічної людини» [139, с. 28]. Суб’єкти етнополітичного процесу частіше 

за все відстоюють неспівпадаючі цінності (а не інтереси) і «працюють» не на користь 

єдності політичного простору. Як стверджує А. Панарін, «в політиці все активніше 

заявляє про себе не тільки «розумний егоїзм» посттрадиційних особистостей, переслі-

дуючи свої індивідуальні інтереси, але і відчувається реванш «колективних сутностей», 

таких як національний інтерес, національні цілі й пріоритети, цивілізаційна, соціокуль-
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турна, конфесійна ідентичність» [399, с. 37]. Ці цінності розколюють єдине громадянське 

суспільство на субкультурні й регіональні групи, що протиставляють свою культурну або 

регіональну ідентичність політичній громадянськості [399, с. 176].  

Перебіг етнополітичних процесів, які останнім часом в Україні стають все 

активнішими, свідчить про існування та посилення протиріч в українській нації етнічного 

та національного чинників. У певні періоди їхньої актуалізації ми можемо спостерігати 

зміни в їхньому балансі, наприклад, коли поруч зі сталим етнічно-мовним компонентом 

української ідентичності на перший план виступає територіально-політичний. Саме 

тому подолання в Україні вже існуючих регіональних, культурних відмінностей у 

менталітеті народу, спроби формування української політичної нації без урахування 

національних та етнічних особливостей у різних регіонах, проходить досить болісно й 

зі значними труднощами [304, с. 189]. 

Політична активність властива зовсім не всім етносам, наприклад, у політичному 

просторі України цей феномен найбільш виявився у Закарпатській, Чернівецькій областях 

та АР Крим. Тут наклалися і викликали ефект резонансу чинники трьох рівнів: 

макросоціального (системна криза, ослаблення політичної вертикалі, криза економіки, 

різке падіння рівня життя), внутрішньоетнічного (збереження етнічної структури, 

якість та кількість комунікаційних зв’язків, дефіцит території і характер міжетнічних 

контактів й ін.) і геополітичного [138, с. 28]. Важливу роль при цьому зіграло 

загострення територіальної проблеми, яка в умовах аграрного типу розвитку етносу, 

що зберігся, приводить до розвитку політичної активності населення.  

Водночас об’єктивний аналіз територіально-політичних змін засвідчує, що у 

більшості випадків саме етнополітичні процеси стали джерелом конструктивного 

державотворення, прогресу, оновлення суспільства на демократичних засадах і його 

культурного піднесення. Тому взаємовідносини етнічної й політичної сфер, залежно 

від їхнього характеру, поєднують і конструктивний потенціал, і небезпеки 

дестабілізації, породжуючи необхідність їхньої оптимізації [142, с. 5].  

Варто зазначити, що етнополітичний процес – це завжди реакція на ситуацію в 

суспільстві. Тому етнополітичні процеси можна визначити як складний комплекс 

різнопланових явищ, які є відповіддю на процес розвитку етносу, що полягає у 

забезпеченні його нормального функціонування й охорони від розпаду, зникнення, 

зміни в існуванні або статусі під впливом поширення глобалізаційних процесів. 

Відповідно до складності явищ, які відбуваються під час етнічних процесів, вони 

взаємодіють, а в деяких випадках доповнюють існуючі політичні та національні 

процеси (рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Взаємодія політичних, етнічних, національних процесів 
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економічного детермінізму або теорії конфлікту. Етнос тут виступає як самостійний 

суб’єкт політики, що володіє власними інтересами, пов’язаними з соціально-

демографічним і етнокультурним відтворюванням. Найпоширенішою концепцією при 

цьому підході є концепція «внутрішнього колоніалізму» (М. Гектер, Вашингтонський 

університет) [139]. Політична участь етносу пояснюється нерівномірними темпами 

індустріалізації в поліетнічній державі, що породжують різні рівні соціально-

економічного розвитку етногруп. Етнічно домінуюча група прагне стабілізувати і 

монополізувати своє положення і переваги. На цій основі складається культурний 

розподіл праці – етнокультурна стратифікація, у рамках якої етнокультурні відмінності 

поєднуються з професійно-класовими.  

Сучасне наростання міграційних потоків із півдня на північ призвело до виникнення і 

розширення цього явища практично по всій Європі та США (в’єтнамська вулична 

торгівля, італійські піцерії, китайські ресторани в Нью-Йорку, польські сосисочні в 

Стокгольмі, негритянські перукарні в Лондоні і т. д.). Останнім часом це явище стало 

предметом досліджень і призвело до створення специфічного сектору політичної 

активності (програми підтримки «кольорового» бізнесу у Великобританії та ін.) [10]. 

Однак ще за часів СРСР економічна диференціація етносів набула таких форм, які 

роблять неможливими прямі аналогії з іншими країнами. Особливість процесу 

розподілу господарських ніш між етносами в нашій країні зумовлена тим, що тут 

йдеться не про іммігрантів, а про етнічні групи, що мають у нашій же країні свою 

історичну «базову» територію. У Франції, Англії або США «етнічне» підприємництво 

з самого початку було вбудоване в систему економічних відносин цих країн і 

формувалося як елемент цієї системи. У нас же відбувалося, швидше за все, поширення 

етнічних укладів на територію інших етносів. Природно, цей процес сприймався як 

експансія і викликав негативну реакцію.  

Таким чином, економічна нерівність усвідомлюється як колективне етнонаціональне 

пригноблення і стає джерелом етномобілізації. Сюди ж примикають трактування 

етнічних конфліктів як реакція на нав’язування менш розвиненим регіонам зразків 

соціального функціонування більш розвиненого центру.  

Також концепція «внутрішнього колоніалізму» дозволяє виділити причини 

політизування етнічності: 1) соціально-економічна нерівність етнічних груп, що 

об’єктивно склалася в процесі модернізації; 2) усвідомлення цієї нерівності як історичної 

несправедливості членами етногрупи; 3) формування етнонаціоналізму (прагнення до 

зміни політичного статусу) як реакції на політику центру [139].  

Для дослідження етнополітичних процесів, що демонструють зв’язок етнічності й 

політики, великі можливості відкриває використання конструктивістського підходу, 

що розкриває вплив регулятивного або управлінського аспекту на динаміку етнополітики. 

Уже сам факт наявності етнічних груп і співтовариств припускає деяку їх 

самоорганізацію, яка набуває політичних форм. У цілому політика відіграє важливу роль 

у становленні і розвитку етнічності. Як відзначає У. Альтерматт, етнічне співтовариство 

стає нацією тільки в системі політичних відносин. Етнічність може бути представлена 

як сукупність і етнополітичних, і етнокультурних характеристик [65, с. 5]. 

Представники конструктивізму аналізують етнополітичні процеси в парадигмі 

постмодерну, головною тезою якого є утвердження автономії політичної сфери в 

сучасному суспільстві щодо економічної і соціальної сфер. Політика розглядається як 

замкнута на саму себе, як виробництво політичних подій задля відтворювання самої 

політики, а не заради відстоювання і реалізації економічних або соціальних інтересів 

чи цінностей великих соціальних груп. У цьому контексті етноеліти, що мобілізують 

на політичну участь етнічну групу, керуються зовсім не інтересами етнічного цілого 

(яке украй сумнівно): збереженням і відтворюванням етнокультурної самобутності, 

створенням правових і соціально-економічних умов для соціально-демографічного 
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розвитку етносу й ін., – а вузькогруповими інтересами. В умовах же нерозвиненої 

структури політичних інститутів формування політичних еліт відбувається на трайбовій 

основі, виступаючи передумовою для «приватизації» політичної влади на користь 

окремого клану [139].  

Із погляду парадигми постмодерну етнополітичний процес (мітинги, маніфестації, 

декларації етнічних інтересів, виборчі кампанії й ін.) організовується етнолідерами 

(антрепренерами) в інструментальних цілях, а саме: чинити тиск, лобіювати власні 

інтереси, використовувати етнічний чинник як владний важіль для політичного 

шантажу й ін. Здатність мобілізувати етнічну групу на політичну участь виступає тим 

символічним капіталом, який політики використовують як власний владний ресурс 

для участі в політичній грі. Тому сама етнічність трактується як «форма соціальної 

організації культурних відмінностей» (Ф. Барт), у конструюванні якої ключову роль 

відіграє політика «етнічного підприємництва» [139]. Під етномобілізацією 

розуміється перетворення етнічності з психологічного або культурного факту в 

політичну силу для зміни або стабілізації в суспільстві нерівностей етнічних груп 

(Дж. Ротшильд) [139]. Саме влада і державна бюрократія своєю цілеспрямованою 

діяльністю перетворюють культурні відмінності на основу для політичної диференціації 

народів в умовах суперництва політичних еліт і активного використовування систем 

масової комунікації і загальної освіти.  

Ті ж теоретичні підходи, але з деякими варіаціями реалізуються при аналізі 

етнополітичного процесу і російськими науковцями. Так, наприклад, із онтологічних 

позицій трактується етнополітичний процес А. Андреєвим, Л. Хоперською [139]. 

Зокрема, А. Андреєв висунув етнічний чинник як домінанту політичного процесу, з якою 

був пов’язаний розпад радянської політичної системи, оскільки в останні десятиріччя 

ХХ ст. історія знайшла риси розвитку «історії народів». Автор пояснює, що все 

різноманіття сучасних процесів – демонтаж партократичної держави, плебісцитарна 

демократія, економічні реформи і виникнення нових соціальних верств – пояснюється 

тим, що на території СРСР із кінця 80-х рр. відбувається етнічна революція: «етнічна 

революція – це складний процес вторинного розігрівання етногенезу, зміни соціально-

економічної і культурної моделей...  відтворювання етнічних співтовариств. Поняття 

етнічної революції додає пострадянській історії якесь інтегральне значення, пояснюючи 

найпарадоксальніші її особливості й пов’язуючи їх воєдино» [10, с. 110]. Він вважає, що 

головною причиною розпаду Союзу стало швидке (протягом всього лише половини 

життя одного покоління) порушення рівноваги в тій, що склалася за декілька десятиріч у 

системі міжетнічних відносин. Усі народи країни мали достатньо чітко окреслені межі 

території свого проживання, і тому всі існували самостійно у власних культурних 

світах, цілісність яких майже не порушувалася. Із середини 50-х рр. ситуація стала 

мінятися через зростання матеріального добробуту, удосконалення транспортної системи, 

зіткнення етносів один із одним й ін. Інтенсивність міграційних потоків перекривала 

можливості взаємної адаптації етносів. Тому заробили механізми «агресивного 

самозахисту» і відторгнення.  

Відомий фахівець у галузі аналізу політичного процесу на Північному Кавказі, 

Л. Хоперська, розробила концепцію етнічної суб’єктності, формою вираження якої є 

«самоорганізація і самоврядування, тобто наявність общинно-родових інститутів 

(тейпи, тухуми тощо), механізмів їх функціонування (адату)». А сама етнічна 

суб’єктність трактується автором як «здатність етносу як цілого вступати в діалог з 

інонаціональним оточенням». Ця позиція дозволяє автору стверджувати про необхідність 

«на рівні федерального законодавства... зробити кроки до конституційного закріплення 

поняття «етнос як суб’єкт права» і, відповідно, визначити правові гарантії кожного 

етносу в структурі багатонаціональної держави» [139]. 
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Інший підхід до інтерпретації етнополітичного процесу в парадигмі постмодернізму 

обґрунтовується в працях відомих російських вчених – етнолога В. Тишкова, соціолога 

А. Здравомислова, політолога А. Панаріна [139]. Вони розглядають формування 

етнополітичного процесу на пострадянському просторі як один із наслідків (а не причин) 

розпаду соціально-політичної структури, що склалася. Зокрема, А. Здравомислов, 

аналізуючи етнічні конфлікти, відзначає, що процес суверенізації повинен пояснюватися 

не через абстракцію «національних інтересів», а через формування нових еліт і боротьбу 

між ними за перерозподіл впливу в політичному просторі за допомогою формування 

нової символіки [196, с. 164]. Іншими словами, вченим і політикам пропонується 

розглядати міжетнічні конфлікти або конфлікти з активним впливом етнічного чинника 

не з позиції зіткнення інтересів великих соціальних груп (традиційних суб’єктів 

політичного процесу), а з погляду зіткнення інтересів достатньо вузьких політичних 

угрупувань із приводу перерозподілу влади.  

Цю позицію поділяє низка дагестанських дослідників, які звертають увагу на те, 

що політична еліта формується аж ніяк не за етнічним принципом. Етнічна 

характеристика – тільки зовнішня форма, якою наділяються об’єднання, створенні на 

іншій підставі, економічного інтересу, бізнесу. У суспільстві з сильними кровно-

родинними зв’язками ділові відносини спираються саме на них: «економічні зв’язки 

будуються по лінії структури родоплемінного суспільства, а не суто етнічної лінії» 

[196, с. 126]. Аналіз такого типу зв’язків у Дагестані дозволив Е. Кісрієву висунути 

оригінальну концепцію етнопартій як суб’єктів етнополітичного процесу. Він показав, 

що кланово-родинні об’єднання володіють усіма структурними атрибутами західно-

європейських політичних партій:  

 необхідним для мобілізації соціальних сил корпоративним інтересом;  

 організаційною структурою для проведення різних дій;  

 соціальною підтримкою двох рівнів: фінансової з боку майнової еліти (того ж 

роду) і соціальної з боку певних (етнічних) сегментів населення [233, с. 34].  

Саме по собі етнічне співтовариство не виступає суб’єктом політичних дій, оскільки є 

єдністю і солідарністю між людьми, що володіють набором загальних соціокультурних 

характеристик. Але за певних обставин «національність стає опорою існуючої 

політичної влади або основою становлення нової політичної сили і обґрунтуванням її 

легітимності. Політичне є функцією еліти, а етнічне – функцією мас. Політичне – мета, а 

етнічне – засіб. Якщо політичне суть напряму зусиль, то етнічне – їх мобілізація» [233, с. 12].  

Деяку проміжну позицію у визначенні суб’єкта етнополітичного процесу 

займають послідовники трактування інструменталістської природи етносу, що є 

спробою поєднання онтологічних характеристик етносу і методів конструювання 

етнічності (методології постмодерну). Ця позиція проводиться в працях Г. Денисової, 

Л. Дробижевої, З. Сикевич, що спираються у своїх дослідженнях на великий емпіричний 

матеріал [138, с. 96]. Як підкреслює Л. Дробижева, «саме історичний аналіз і матеріали 

етносоціологічних досліджень переконують у тому, що результативні лідери 

виявляються здатними мобілізовувати значні маси людей тільки в тому випадку, якщо 

є відповідні передумови, якщо групою усвідомлюються конкретні інтереси, які 

декларуються лідерами, інакше вони залишаються самотніми пропагандистами «на 

порожній площі» [149, с. 9]. 

Таким чином, вибір концепції етнічності багато в чому визначає стратегію і тактику 

управління етнополітичними процесами, у тому числі політико-правового регулювання. 

Для дослідження етнополітичних процесів, що демонструють зв’язок етнічності й 

політики, найбільш великі можливості відкриває використання конструктивістського 

підходу, що розкриває вплив регулятивного або управлінського аспекту на динаміку 

етнополітики. Уже сам факт наявності етнічних груп і співтовариств припускає деяку 

їх самоорганізацію, яка набуває політичних форм. У цілому політика відіграє важливу 
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роль у становленні етнічності (сукупність етнополітичних і етнокультурних характе-

ристик) й її розвитку як нації.  

У науковій літературі не представлена класифікація етнополітичних процесів, але, 

якщо виходити з прийнятої характеристики етнополітичних процесів як різновиду 

політичних процесів, то можна зробити висновок, що різноманіття етнополітичних 

процесів відповідає різноманіттю політичних процесів. Якщо в змісті політичних 

процесів прийнято виділяти процеси демократичні і недемократичні, стабільні й 

нестабільні, етнополітичні конфлікти і етнополітичні кризи, інституціоналізацію і т. д., то 

при тлумаченні поняття «етнополітичний процес» слід виділити ці ж процеси [60, с. 12]. 

Із цього приводу цікавою є точка зору російської дослідниці М. Фадеїчевої, яка 

стверджує, що залежно від того, яка теоретична основа національної та етнічної 

політики, можливі два варіанти розгортання політичного процесу відносно націй і 

етносів [567].  

Перший – толерантний, заснований на розумінні етносу як певної кількості людей, 

які мають природно-культурні риси схожості в зовнішньому вигляді, мові і способі 

життя, які можуть бути об’єднані сучасним і спільним (на певній загальній території) 

існуванням або розділені в часі (минулі покоління) і в просторі (розпорошені або 

розділені народи). Умовами подібності виступає внутрішня (соматичні риси при 

всьому різноманітті їх проявів) і зовнішня (територія, ландшафт, клімат) природа.  

Другий варіант – інтолерантності, властивий суспільству подолання, суспільству 

загальної неприязні. Тут етнос – цілісність, якій приписується спільність походження, 

історичної долі, споконвічної культури. Замість діалогу культур пропонується 

культурна ізоляція, боротьба за чистоту культури, чистоту мови, чистоту крові. Це 

конфліктогенний сценарій, що призводить до руйнування держав і етноциду. Зокрема, 

у світі нині існує більше 180-ти держав, і лише не більше 20-ти з них етнічно 

однорідні, тобто в них національні меншини становлять менше 5 % населення. У 

понад 40 % держав світу проживає п’ять і більше національних меншин. Усього у 

світі налічується біля 8 тис. народів – великих і малих – і, теоретично, кожен із них 

може претендувати на незалежність [609]. Таким чином, переважна більшість країн 

світу може стати ареною міжетнічних конфліктів. 

Подібні процеси йдуть навіть у «тихій» Західній Європі і спостерігаються, 

наприклад, у Великобританії (проблема Північної Ірландії), Іспанії (Басконія), Франції 

(Корсика) і т. д. Протягом другої половини XX століття у світі було відзначено більше 

300 етнічних конфліктів, які періодично переходили в стадію насильства. За оцінками 

ООН, внутрішньодержавні, у тому числі й етнічні конфлікти, забрали більше життів, 

ніж «класичні» війни [609]. 

Подібні збройні конфлікти призвели до появи декількох нових держав. Останнім 

став Східний Тимор, який отримав незалежність від Індонезії. У кінці 2004 року у 

світі налічувалося від 15 до 28 озброєних конфліктів (аналітики розходяться в 

оцінках), учасники яких боролися за незалежність або, навпаки, за територіальну 

цілісність держави. Що не менше 70-80-ти рухів, які вважають себе національно-

визвольними, теоретично можуть перейти до збройної боротьби за незалежність. У їх 

числі кілька європейських народів, наприклад, каталонці в Іспанії, фламандці та 

валлони у Бельгії, угорці в колишній Югославії, шотландці у Великобританії і т. д. У 

більшості випадків цієї загрози вдається уникати політичними методами, надавши 

подібним рухам більше автономії, політичного впливу і т. д. Приблизно чверть усіх 

національно-визвольних (вони ж сепаратистські) рухів переходить до збройної боротьби. 

У XX столітті світ потрясли три хвилі етнічних конфліктів, що закінчилися 

створенням десятків нових, здебільшого національних, держав. Перша хвиля утворилася 

після закінчення Першої Світової війни, розпаду двох імперій – Австро-Угорської та 

Оттоманської, на території яких виникли нові держави. Друга хвиля була ініційована 



● В. І. Андріяш ● 

 

24 

Другою Світовою війною і крахом колоніальних держав. Третя хвиля утворилася 

після розпаду СРСР. Багато дослідників вважають, що нині людство перебуває на 

злеті «третьої хвилі», що робить можливим передбачити, що нові етнічні конфлікти 

будуть виникати відносно рідко. Однак за наявності багатьох народів, які не мають 

своєї держави (наприклад, курдів, компактно живуть у Туреччині, Іраку, Сирії та 

Ірані), ніхто не знає, коли і за яких умов почнеться «четверта хвиля». 

Слід відзначити, що політико-правове регулювання етнополітичних процесів у 

сучасних умовах безпосередньо пов’язано з процесами стабілізації, інституціоналізації та 

демократії. Складність етнічних та етнополітичних процесів пояснюється складністю 

етнічної картини світу і політичної карти планети.  

Отже, тут існує різноманіття моделей взаємодії. Крім того, самі етнічні процеси 

проходять на тлі конкретно-історичних політичних реалій. Звідси і відмінність підходів до 

визначення сутності етносів-націй і націй-держав, їх розвитку та взаємодії, які зумовлені 

особливостями соціально-економічного та політичного розвитку конкретних народів у 

конкретних країнах. Відповідно навіть таке, здавалося б, об’єктивне явище, як ставлення 

до режиму політичної влади, залежить не тільки від географічних, а й від політичних та 

етнопсихологічних умов. Навіть питання землекористування, виявляється, має 

етнокультурні особливості. Так, частка общинного землеволодіння в Росії доходила 

на початку ХIХ ст. до 90 %, а в Грузії, Фінляндії, Литві такої форми взагалі не було. 

Традиції часом тяжіють і над об’єктивними реаліями. Індивідуалістична свідомість 

громадян країн Заходу скоріше формує модель демократичного суспільства, так як 

колективістська свідомість у східних країнах більшою мірою тяжіє до моделі 

монархічних, авторитарних режимів. Це положення може змінюватися в ході історичного 

розвитку. Особливості, специфіка ні в якому разі не дають ніяких підстав для доказів 

переваги якої-небудь нації або раси над іншими. Цієї переваги нікому не вдалося довести. 

Звідси і деструктивність будь-яких теорій «перспективних» і «неперспективних» націй-

етносів, що деякі пропагують до цього часу. У цьому ж списку перебувають і теорії 

«уніфікації» різних товариств, утвердження неминучого панування «універсальних 

цінностей» і відмови людей від націй-етносів, які були і залишаються досить стійкою 

соціальною спільністю з глибокими духовними традиціями, духовною та матеріальною 

культурою. Ідеї уніфікації в кінцевому підсумку обертаються диктатом волі і культури 

одного етносу, а точніше однієї етнополітичної групи над іншою. Саме таким шляхом 

було забезпечене панування фашистів у Німеччині. А в багатьох моноетнічних регіонах 

світу за політичного панування однієї нації-етносу ще 200-300 років тому проживали 

сотні унікальних етносів. Вони виявилися насильно асимільовані, а десь і знищені. У 

сучасних умовах такі методи формування націй-держав вже не тільки не годяться, але 

і не пройдуть, тому що світ став відкритим. Універсальність і фрагментарність 

різноманіття світу – це реальність, і політично важливо діяти з урахуванням наявних 

реалій. 

Таким чином, аналіз етнополітичних процесів дозволяє зробити такі висновки: 

як предмет державної політики етнополітичні процеси: 

1) є джерелом конструктивного державотворення, прогресу, оновлення суспільства 

на демократичних засадах і його культурного піднесення;  

2) етнополітичні процеси завжди є реакцією на ситуацію в суспільстві, відповіддю на 

процес розвитку етносу, що полягає у забезпеченні його нормального функціонування й 

охорони від розпаду, зникнення, зміни в існуванні або статусі під впливом поширення 

глобалізаційних процесів;  

3) все різноманіття сучасних етнополітичних процесів не обмежується діяльністю 

держави та її інститутів, тому що до них залучаються такі структури, як політичні 

партії, етнічні організації і т. д.;  
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4) формування та реалізації державної політики в галузі міжетнічних відносин 
зумовлено саме розвитком етнічних структур та  їх інститутів. 

як об’єкт наукового дослідження етнополітичні процеси: 
1) дають значний поштовх до розробки теоретичних проблем етнополітики, об’єктив-

ного наукового осмислення етнічних явищ, термінів та понять, якими користувалися й 
користуються вітчизняні і зарубіжні науковці;  

2) вивчення й використання українського й зарубіжного досвіду етнополітичних 
процесів плідно позначилося на розвитку теорії про етноси, нації та народи й 
допомагає  виявляти нові аспекти етнічної проблематики та нові наукові напрями 
досліджень етнополітики і етнополітичних процесів в Україні;  

3) вивчення сьогоднішніх етнополітичних процесів на пострадянському просторі, 
у тому числі й в Україні, підкреслюють нагальну необхідність пошуку визначення 
змісту існуючих та нових напрямів дослідження й більш ефективної розробки практичних 
пропозицій щодо можливого подолання конфліктності нашого поліетнічного суспільства;  

4) вивчення етнополітичних процесів і державної етнополітики спирається на два 
аспекти: перший пов’язаний із політичним функціонуванням етнічних спільностей, їх 
участі в політичному житті суспільства, а другий – із намаганням держави безпосередньо 
чи опосередковано регулювати етнічні процеси (міжетнічні стосунки) через  державну 
політику. 

 
 

1.2. Теоретичні основи вивчення процесів глобалізації 
 
Особливістю глобалізації є наявність великої кількості різноманітних за своєю суттю 

процесів, які всі разом у взаємозв’язку відіграють важливу роль та мають суттєвий вплив 
на розвиток людської цивілізації в цілому та етнічну сферу зокрема. Варто зауважити, 
що весь розвиток людства – це фактично історія виникнення та зникнення етносів і 
народів. Таким чином, актуалізуються проблеми глобалізації та її етнічного аспекту. Ці 
проблеми важливі й для сучасної України, оскільки вони взаємопов’язані з необхідністю 
збереження етнічної і національної самоідентичності українського народу, яка є 
визначальним чинником подальшого розвитку Української держави. Етнічна прина-
лежність та ідентифікація в сучасному вітчизняному суспільстві набувають політичного 
сенсу, провокуючи загострення суперечностей між етнічними групами, які в умовах 
демократичного суспільства набувають вагомого суспільного потенціалу.  

Процес глобалізації – це не лише головна тенденція світового розвитку, але й нова 
система міжнародних відносин, яка формується в сучасному світі. Тому для дослідження 
процесів глобалізації повинна бути створена наукова база, яка, на нашу думку, повинна 
враховувати: по-перше, історичні форми та межі глобалізації; по-друге, систему 
понять, які характеризують проблему глобалізації; по-третє, типологію сучасного 
процесу глобалізації; по-четверте, теоретико-методологічні підходи, за допомогою 
яких обґрунтовується процес глобалізації, його позитивні й негативні наслідки. 

Перші практичні ознаки глобалізації з’являються в період Нового часу у зовнішній 
політиці таких країн, як Іспанія, Голландія та Англія. Поступово хвиля глобалізації 
поширюється на всю Західну Європу, з часом охоплюючи Північну Америку і 
частково Південну Америку. У 50-80-ті роки XX ст., глобалізаційні процеси поширю-
ються в країнах Азії й Африки і з кінця 80-х років фактично «накривають» постто-
талітарні країни Центральної та Південно-Східної Європи [225, с. 171]. Саме в кінці 
ХХ ст. перед світовою спільнотою постала задача ефективної координації всіх глобальних 
процесів – глобальної економіки, глобальної екології, політичної структури світової 
спільноти, проблем бідності, війни і збереження миру, прав людини і суверенітету 
національних держав тощо. У своєму розвитку процес глобалізації пройшов три 
основних етапи [276, с. 13] (рис. 1.3).  
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Рис. 1.3. Етапи розвитку процесів глобалізації 

 
Пройшовши всі три етапи, глобалізаційні процеси призводять до посилення 

інформаційних потоків, закінчення холодної війни та формування однополюсного 
світу, головну роль в якому відіграє так званий «золотий мільярд». 

Основною проблемою щодо визначення історичної межі та часового характеру 
глобалізаційних процесів є проблема дефінітивно-методологічного плану, яка має на меті 
вирішення низки проблемних питань, зокрема: як співвідносяться поняття глобалізації та 
інтернаціоналізації, інтеграції; які можливі форми та результати глобальних трансфор-
мацій; що саме на сьогодні необхідно розуміти та пояснювати поняттям глобалізація. 
Наявність проблем питань сприяє формуванню багатьох різноманітних підходів щодо 
особливостей сучасних глобалізацій них процесів, їхнього змісту та ролі в сучасному 
світі та сприяє встановленню певних часових меж та орієнтирів глобалізації. Узагаль-
нивши всю різноманітність існуючих підходів, можна виокремити чотири загально-
прийняті концепції, які характеризують історичні межі глобалізації: 

1. Концепція глобалізації як зміни форм історичного процесу (концепція «архаїчної 
глобалізації»); 

2. Концепція глобалізації як сучасного економічного феномену; 
3. Концепція протоглобалістів; 
4. Концепція глобалізації як деякої позачасової властивості, що іманентно 

притаманна світовому суспільству (концепція Е. Азроянца) [221]. 
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Прихильниками першої концепції є К. Бейлі, А. Теннісон, Ф. Бродель та ін., у 

працях яких найбільш ґрунтовно висвітлено особливості «архаїчної глобалізації». 

Дослідник К. Бейлі в праці «Архаїчна та новітня глобалізація на теренах Євразії та 

Африки» [5, с. 77] здійснює спробу часового виокремлення архаїчної глобалізації та, 

досліджуючи логіку цього процесу, намагається виокремити причини та умови, за 

яких відбувається перехід до наступних форм глобалізаційних процесів у зазначених 

країнах. Велику увагу автор приділяє акторам архаїчної глобалізації, намагаючись 

з’ясувати, яку роль та місце вони займають у подальших формах цих процесів. Не 

залишилися поза увагою автора й особливості співвідношення в історії центру та 

периферії, глобального та локального, а також питання протоглобалізму.  

Науковець А. Теннісон у праці «Мусульманський універсалізм та Західна 

глобалізація» [5, с. 65] стверджує, що одним із успішних прикладів архаїчної глобалізації, 

є саме мусульманський світ, який неодноразово потерпав від різноманітних викликів 

глобалізації, а також був активним учасником протоглобалізації й сам досить часто 

кидав виклики глобалізаційним процесам. Пояснення цього автор знаходить в історії 

формування мусульманського світу та культури, цивілізації та особливостей світогляду та 

світосприйняття, визначає основні рушійні сили глобалізаційних процесів у цьому 

регіоні. Автор дотримується думки про мультицентричність глобалізаційних процесів 

і наголошує на особливій ролі мусульманського світу в перебігу цих процесів. 

Автор статті «Імперія, знання та культура: від протоглобалізації до новітньої 

глобалізації» [5, с. 89] наголошує на особливій ролі культурних аспектів глобалізації, 

пояснюючи це тим, що ці аспекти є неправомірно маловивченими, оскільки сприяли 

поширенню знань на ранніх етапах глобалізації. Як приклад, автор наводить 

взаємозв’язок між експансією та рівнем поширення знань у Британській імперії з кінця 

XVIII ст. – до середини XIX ст. Спираючись на історичні факти, автор доходить 

висновку, що посилення розвитку науки на початковому етапі глобалізації було 

викликано як активізацією наукових центрів метрополій, так і переферій; глобалізаційні 

процеси, поряд зі змінами технологій та фінансів, призводили до змін способів 

мислення; більшість існуючих рис постколоніальної глобалізації повністю відповідає 

основним її ознакам кінця XVIII ст. – середині XIX ст. 

Основні ідеї прихильників першої концепції є логічними з огляду на пояснення 

глобалізаційних процесів як таких, що трансформуються в певні сфери світового 

простору. Підтвердженням цього є й думка Ф. Броделя, який стверджує, що розмір та 

можливості існуючого світового простору залежать від особливостей історичного 

сприйняття часу. Наприклад, для Середземномор’я важливими та вагомими історичними 

подіями були лише ті, які безпосередньо стосувалися їхньої території. Так було доти, 

поки часовий центр не почав зміщуватися на північ Європи. Тому, на думку 

Ф. Броделя, кожна історична епоха спонукала глобалізаторів, відповідно до власних 

можливостей, освоювати світ у відомих їм межах, а тому кожен часовий проміжок 

світового розвитку вимагав власного рівня глобалізації [67, с. 46].  

Прихильниками концепції глобалізації як сучасного економічного феномену є такі 

вчені: західні – К. Омае, Т. Левітт, Ф. Фукуяма, російські – А. Вебер, А. Неклесса, 

В. Кузнєцов, В. Ядов, вітчизняні – Д. Лук’яненко, О. Білорус, А. Гальчинський, 

А. Геєць та інші. Критику концепції «архаїчної глобалізації» та її анахронізм, автори 

пояснюють тим фактом, що зміни у світовій економіці були не лише наслідком 

тогочасного розвитку, але й самі створювали собі передумови до подальшого 

загострення протиріч. Зокрема, О. Білорус, критикуючи прибічників «архаїчної 

глобалізації», виділяє низку критичних періодів її особливого прискорення: 

 перший етап – створення імперій на основі торговельних інтересів, симбіозу 

держави і релігії (Рим, Візантія, Китай, Київська Русь); 
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 другий етап – період великих географічних відкриттів і створення економічних 

імперій і перших глобальних корпорацій (ХV ст.); 

 третій етап – промислова революція (Європа, XVIII ст.) і формування міжнародних 

ринків; 

 четвертий етап – епоха світових війн ХХ ст. (1914-1918, 1939-1945), 1948-1989 

(холодна економічна світова війна); 

 п’ятий етап – інформаційна революція (починаючи з другої половини ХХ ст.) 

[50, с. 165]. 

Посилення уваги науковців до зростання обсягів міжнародних торговельних операцій, 

створення та діяльності ТНК, розширення меж діяльності міжнародних організацій, 

створення планетарних комунікаційних мереж, появи мультикультуралізму сприяло 

появі нового предмета дослідження з економічним акцентом. Ріст тенденцій розвитку 

світових економічних відносин сприяв посиленню уваги до цих процесів, що спричинило 

необхідність реконструкції їх у минулому, а в деяких випадках створенню за аналогією, 

виокремленню фаз та передумов глобалізації.  

Наступна концепція, яка певним чином доповнює попередню, пропонує виділити 

два основні етапи глобалізації – протоглоабльний та сучасний, або ж етап ліберальної 

глобалізації. 

На підтримку такого підходу виступає і Організація економічного співробітництва 

та розвитку (ОЕСР), яка пропонує власну класифікацію глобалізації, яка містить три 

етапи (рис. 1.4). 

 
Рис. 1.4. Класифікація глобалізації ОЕСР 

 

Ототожнення глобалізаційних процесів із посиленням розвитку міжнародних торго-

вельних та економічних зв’язків, зростання фінансової взаємозалежності національних 

господарств, дало можливість дослідникам дійти висновків, що з кінця XIX ст. до 

початку XX ст. ступінь економічної взаємозалежності розвинених країн відповідно до 

цих параметрів був не нижчим, ніж наприкінці XX ст.  

На початку 1980-х рр. керівники потужних економічних відомств, що розташовані 

в столиці США, – Міністерство фінансів, МВФ і Світовий банк досягли згоди про те, 

що головною перешкодою для економічного розвитку є митні та інші бар’єри на шляху 

світової торгівлі. Глобальною метою постав процес руйнації цих бар’єрів. Так сформу-

вався «Вашингтонський консенсус», який відкрив двері глобалізації ліберального типу. 

Концепція «глобалізації як деякої позачасової властивості, що іманентно прита-

манна світовому суспільству», знайшла своє відображення у термінах філософської 

науки, які головним чином містяться у працях та доповідях російських дослідників 

Е. Азроянца та М. Чешкова [5, с. 12]. 

Дослідник Е. Азроянц основним завданням власної концепції вважає необхідність 

об’єднання в одну трьох попередніх, оскільки вбачає в них наявність двох основних 

розбіжностей: по-перше, у визначенні часових параметрів глобалізації; по-друге, в 

трактування самого поняття глобалізація, яке одночасно можна сприймати і як 
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причину, і як наслідок. На думку автора, якщо глобалізація є причиною та тенденцією, це 

обов’язково призводить до нав’язування іншим тенденціям, які існують паралельно, але 

мають інший характер, схожих характеристик, хоча результат їхньої взаємодії повинен 

обов’язково знайти певне вираження. За інших умов, коли глобалізація сприймається 

як результат вже існуючих тенденцій, необхідно лише навести їх ґрунтовний перелік. 

Для подолання таких протиріч, необхідно знайти відповідь на такі питання: що ж є 

глобальним, і як співвідносяться та взаємодіють такі поняття, як «інтеграція» і «гло-

балізація» [5, с. 64]. 

Вихідним моментом власної аргументації Е. Азроянц вважає той факт, що 

історичний процес інтегрує у власних формах і характері всю гамму тенденцій, що 

виникають і зникають, дивовижно переплітаючись між собою. Таким чином, процес і 

тенденція узгоджуються як ціле і частка, а відтак, процес, на думку Е. Азроянца, за 

своїм характером є антиномічним, а тенденція – гомономічною. 

Отже, дотримуючись такої думки, можна стверджувати, що історичний процес є 

одним із варіантів розвитку соціальної системи та спрямований на досягнення граничної 

цілісності. На думку вченого, саме таку цільову функцію історичного процесу і варто 

називати глобалізацією. При цьому антиномічність історичного процесу автор пропонує 

звести до двох класів – тенденцій інтеграційного характеру і тенденцій дезінтеграції 

[5, с. 65].  

Отже, глобалізаційні процеси за часом розподіляються на певні етапи, характерні 

форми яких дозволяють розрізняти їх як історичні типи, щаблі. Не претендуючи на 

повноту і завершеність, можна назвати такі типи глобалізації: родову, племінну, 

етнічну, давньоімперську, монархічну, колоніальну, національну та інтернаціональну. 

Отже, глобалізація є метою історичного прогресу, її тенденціями є інтеграція і 

дезінтеграція, які визначають динаміку цього процесу, а інтернаціоналізація є 

сучасним етапом глобалізації. Такий підхід передбачає розгляд глобалізації не як 

стратегії, що ставить за мету досягнення гомогенності, а як найважливіше джерело 

різноманітності – збирання до цілого різноманітних складових. При цьому різно-

манітність є не тенденцією, а результатом, що визначає життєспроможність системи, 

який не можна ототожнювати з дезорганізацією і хаосом [5, с. 65]. 

Сучасна глобалізація і сама глобальність є фрагментарними як за методами, способам 

пізнання, так і за різноманітними іпостасями цивілізаційного процесу. Кожному напряму 

історичного процесу і соціально-політичної діяльності притаманні власні ступінь, 

рівень просування. Так, Е. Азроянц пропонує деякий перелік параметрів, що дифе-

ренціюють глобалізацію за напрямами діяльності, в межах яких є можливим давати 

оцінку ступеню інтеграції історичного суб’єкта в метапростір. У числі таких параметрів 

він виділяє такі: природній, економічний, політичний, технологічний, культурний, 

комунікаційний, демографічний [5, с. 67]. 

На альтернативність позиції Е. Азроянца претендують погляди Ю. Шишкова – 

прибічника іншої концепції глобалізації, який вбачає у глобалізації явище, яке, по-

перше, виникає на певному часовому рубежі, а саме наприкінці XX ст., і, по-друге, 

належить переважно до сфери економіки [108, с. 34]. Ю. Шишков намагається охаракте-

ризувати зміст процесів глобалізації як якісно нову стадію процесу інтернаціоналізації 

господарського життя. Спираючись на такий підхід, автор намагається з’ясувати 

істинні причини існуючого техніко-економічного та соціально-культурного розриву 

між країнами «золотого мільярду» та людства в цілому. При цьому він наголошує, що 

незважаючи на всі небезпеки, які містить у собі глобалізація, вона все ж таки направлена 

не поглиблювати розрив між Півднем та Північчю у світовому господарстві, а, навпаки, 

сприяє його зменшенню [596, с. 59]. 

З нашої точки зору, за наявності розбіжностей між названими двома підходами до 

визначення глобалізації немає нездоланної межі. З одного боку, Ю. Шишков розглядає 
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глобалізацію як певний етап загального процесу розвитку світової економіки, який 

став закономірним продуктом усієї попередньої її історії. З другого боку, і Е. Азроянц, 

характеризуючи сучасну стадію еволюції Мегасоціуму, говорить про необхідність 

«визначити ознаки, за якими можна оцінити ступінь принципової новизни змін, які 

відбуваються в системі, зокрема, її структурі». Таким чином, як Е. Азроянц, так і 

Ю. Шишков визнають як наявність універсальної властивості людського соціуму, що 

полягає у постійному посиленні взаємних зв’язків і залежностей, так і виникнення 

приблизно з 1980-х рр. XX ст. якісно нового етапу розвитку світової цивілізації – 

глобального [108, с. 34]. 

Наведені чотири концепції часового простору глобалізації, безперечно, мають сенс 

у більшій чи меншій мірі, причому кожна з них не позбавлена слабких місць і кожна 

може бути критикованою. Перша концепція «архаїчної глобалізації» є однобічною 

(розглядає або релігійний, або культурний, або геополітичний аспект цього процесу) і 

демонструє готовність надати рис глобальності будь-якій більш-менш значущій 

історичній події. Друга концепція абсолютно відкидає ідею про можливу циклічність 

світового економічного розвитку. Третя концепція теж частково не витримує критики 

через наявність певних суперечностей у пропонованому двоетапному розмежуванні 

глобальних процесів. По-перше, більшість економічних подій кінця ХІХ – початку 

ХХ ст. не набула всесвітніх масштабів. По-друге, глобальні проблеми не вважалися 

настільки гострими. По-третє, процеси цього періоду зближували держави, а не людей. 

Найбільш логічною, на наш погляд, є концепція Е. Азроянца, хоча він демонструє 

дещо нетрадиційний підхід до категоріального апарату. 

Таким чином, історичні форми та етапи існування глобалізації, як явища 

означають, що сучасний стан глобалізації – це закономірний результат попереднього 

розвитку і одна з основних тенденцій сучасного світового розвитку, яка впливає на 

виникнення нової системи міжнародних економічних і політичних відносин. 

Проблеми глобалізації, у методологічному плані, набули великої популярності в кінці 

80-х рр. ХХ ст. і на середину 90-х рр. стали однією із наймодніших проблематик. 

Незважаючи на те, що сам термін використовується в працях англійських та французьких 

дослідників ще з кінця 60-х рр. ХХ ст., введення його у науковий оббіг відбулося 

лише у 80-х рр. ХХ ст., й пов’язується або з працею американського соціолога 

Дж. Макліна (1981 р.), зокрема, з його закликом до наукового пояснення історичного 

процесу посилення глобалізації соціальних відносин, або ж зі статтею економіста 

Т. Левітта (1983 р.) «Harvard Business Review», який цим терміном позначив феномен злиття 

ринків окремих продуктів, вироблених великими багатонаціональними корпораціями. 

Варто відзначити, що великої популярності глобалізаційна тематика набула у 90-х рр. 

XX ст. У 1994 р. лише у США нараховувалось 34 книги, в назві яких використовували 

термін «глобалізація», хоча перша з них датувалася 1987 р., а у кінці 90-х рр. таких 

запропонованих праць було вже 415 [650, р. 194].  

Дослідник Н. Косолапов вважає, що «глобалізація є якісно самостійною, складною 

системою явищ та відносин, цілісною в її системності, але внутрішньо суперечливою» 

[254, с. 70], й саме тому, незважаючи на всі спроби знайти оптимальне пояснення змісту 

глобалізації, вона так і залишається методологічно суперечливою, спираючись на 

складний семантичний зміст. 

Нині існує достатня кількість загальноприйнятих визначень. Так, Е. Гіденс 

 вважає, що «глобалізація, – це розширення світових соціальних зв’язків, котрі 

з’єднують віддалені регіони таким чином, що місцеві події розвиваються під впливом 

подій, які відбуваються за багато миль від них». На думку Д. Гелда, «Глобалізація, – 

означає щонайменше два різних феномени. По-перше, вона передбачає, що політична, 

економічна і соціальна діяльність стає всесвітньою за своїми наслідками. А 

 по-друге, вона означає, що відбулося посилення взаємодії та взаємозв’язків усередині 
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держав і суспільств та між ними самими». У свою чергу, Р. Робертсон наголошує, що 

глобалізація – це «історичний процес посилення контактів між різними частинами світу, 

який призводить до зростаючої схожості й однаковості в житті народів планети» [225, 

с. 170].  

Консультант Гарвардської школи, японець К. Омає, у книзі «Світ без кордонів» (1990 р.) 

додав терміну більш широкий зміст, стверджуючи, що в новій ері глобалізації всі основні 

процеси підкоряються ринковим, а держави-нації перестають бути основними діючими 

суб’єктами на світовій економічній сцені [342, с. 10]. Теоретиками Римського клубу 

(Е. Ласло, Д. Медоуз, М. Месарович, А. Печчеї та інші) поняття «глобалізація» було 

введено в широкий науковий обіг [31, с. 69]. На ХХV сесії Всесвітнього економічного 

форуму в Давосі основна дискусія вже проходила навколо теми «Глобалізація 

основних процесів на планеті».  

Дослідники глобалізації відзначають, що існування глобалізації як явища саме по 

собі не викликає сумнівів. Проте визначення поняття глобалізації представляє чималі 

наукові труднощі. Лише в 90-ті роки, коли поняття «глобалізація» стало важливим 

елементом міжнародного політичного, економічного і соціального дискурсу, з’являються 

ознаки більш ґрунтовного та глибокого розуміння суті та змісту глобалізації. Її почали 

розглядати як комплексне геополітичне, геоекономічне, геосоціальне і геокультурне 

явище та головний процес світового розвитку. 

У сучасній зарубіжній і вітчизняній суспільно-політичній літературі здебільшого 

сформувалася економічна версія глобалізації як переходу від індустріальної до 

постіндустріальної стадії економічного розвитку. Глобалізація означає розповсюдження 

капіталізму вільного ринку на практично всі країни світу і має «свій власний набір 

економічних правил, які базуються на відкритті, дерегуляції й приватизації 

національних економік із метою зміцнення їх конкурентоспроможності і збільшення 

привабливості для іноземного капіталу» [397, с. 156]. Такий характер глобалізаційних 

процесів підтверджує й факт зростання транснаціональних компаній, які стали вільно 

перетинати національні кордони і впливати на менш розвинені країни. Капітал вже не 

має своєї національної приналежності і в масових об’ємах прямує туди, де завдяки 

стабільності й високій ефективності праці досягається максимальний ступінь прибутку 

[565, с. 129]. Саме виходячи із такого контексту, М. Делягін розуміє глобалізацію як 

«процес формування та наступного розвитку єдиного загальносвітового фінансово-

економічного простору на базі нових, переважною мірою комп’ютерних технологій» 

[136, с. 12]. 

Проте останнім часом з’являються дослідження, які доводять, що глобалізація не є 

суто економічним явищем, адже вона впливає на всі сфери життя суспільства і «охоплює 

вже не тільки економіку, сферу підприємницької діяльності, але і політичну, і 

соціальну сфери» [204; 268; 397]. К. Гордєєв звертає увагу на інформаційно-комунікаційні 

аспекти глобалізації [118], коли Інтернет перетворився в середовище не лише спілку-

вання, а й фактично, життя для мільйонів людей. Із цією думкою погоджується 

А. Гальчинський, який вважає, що глобальним на рівні постіндустріалізму є не 

економіка сама по собі, а безпосередньо постіндустріальне, інформаційне суспільство, 

в якому основним виробничим ресурсом стають знання та інформація [103, с. 270]. 

Ідеологи перших десятиріч глобалізації, Р. Кобден і Дж. Брайт, обґрунтували тезу 

про те, що вільна торгівля обов’язково сприятиме всесвітньому економічному зростанню і 

завдяки небаченому процвітанню, заснованому на взаємозалежності, народи забудуть 

про розбрат [398, с. 34-35].  

На думку американського дослідника Т. Фрідмана, глобалізацією є «неприборкана 

інтеграція ринків, націй-держав і технологій, дозволяюча індивідуумам, корпораціям і 

націям-державам досягати будь-якої точки світу швидше і дешевше, ніж коли б, то не 

було раніше. Глобалізація означає розповсюдження капіталізму вільного ринку на 
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практично всі країни світу. Глобалізація має особистий набір економічних правил, які 

ґрунтуються на відкритті, дерегуляції й приватизації національних економік із метою 

підвищення їх конкурентоспроможності й збільшення привабливості для іноземного 

капіталу» [397, с. 156].  

С. Хантінгтон, відомий Гарвардський професор, дивиться на світ із погляду цивілі-

заційного підходу. Вчений вважає, що світова еліта «єдина у своїй вірі в індивідуалізм, 

ринкову економіку, політичну демократію – загальні для західної цивілізації поняття. 

Люди Давосу контролюють практично всі міжнародні інститути, багато хто з них 

відіграють не останню роль у світових урядах, в їх розпорядженні основна частина 

світового економічного і військового потенціалу». Тому напрошується висновок, що 

ця історична сила не може стати на чолі процесу зближення країн, об’єднаних мовою, 

релігією, традиціями, історією, заради самозахисту перед загрозою поглинання. Згідно 

з С. Хантінгтоном, новий світ змусив народи і країни повернутися до кореневих основ, 

тобто створення єдиної глобальної економіко-політичної системи Гарвардський професор 

вважає неможливим: «найочевидніша, найважливіша і могутня причина глобального 

релігійного підйому виявляється в тому, що бачилося причиною грядущої смерті 

релігії: процес соціальної, економічної і культурної модернізації, яка промайнула над 

світом у другій половині двадцятого століття. Колишні джерела ідентичності і 

системи підкорення владі зруйновані. Люди на своєму шляху з сіл у міста відірвалися 

від своїх коренів, одержуючи нову роботу або залишаючись безробітними. Вони 

користуються впливом серед величезних натовпів людей, що позбулися свого коріння і 

створюють із ними нові взаємозв’язки. Вони потребують нового джерела ідентифікації» 

[660, р. 67]. 

Протилежної точки зору дотримується американський соціолог Ф. Фукуяма, говорячи 

про «кінець історії» внаслідок тотальної експансії неолібералізму: «економічні сили 

раніше породили націоналізм, замінюючи клас національними бар’єрами, створюючи 

централізоване, лінгвістично гомогенне співтовариство. Ці ж економічні сили тепер 

підштовхують до краху національних бар’єрів за допомогою створення єдиного 

інтегрованого світового ринку. Кінець націоналізму – лише питання часу» [643, р. 78]. 

На думку соціолога, глобальні економічні сили створюють новий світ, що відставляє 

держави на другий план, оскільки капіталізм вимагає адекватної, освіченої робочої 

сили і мобільності як чинника зростання продуктивності праці. Ф. Фукуяма вважає, 

що в майбутньому індивідууми будуть позбавлені необхідності визнаватися іншими, 

що призведе до культурної єдності людей [643, р. 78-79].  

Дж. Сорос, відомий американський фінансист, підходить до вивчення цієї проблеми з 

погляду «глобалізації фінансових ринків і домінуючого впливу, що зростає, на 

національні економіки глобальних фінансових ринків і транснаціональних корпорацій», 

відзначаючи як велике позитивне значення глобалізацію, яка, за словами Дж. Сороса, 

«відкрила людям нові можливості для новаторства і підприємництва, прискорила 

глобальне економічне зростання», так і яскраво виражені негативні аспекти: «по-перше, 

вона схильна до криз; по-друге, вона посилює нерівність між багатими і бідними як 

усередині країн, так і між ними; по-третє, вона викликає неправильний розподіл 

ресурсів між приватними і державними інтересами» [515, с. 123].  

На окрему увагу заслуговує підхід, запропонований П. Ратлендом, відомим 

американським дослідником, який у 2001 р., виступаючи на конференції в одному із 

Лондонських університетів, поставив під сумнів необхідність сприймати глобалізацію 

як глобальний процес. На підтвердження своєї думки, автор наголошував, що на 

початок XXI ст. глобалізація мала суттєвий вплив лише на деякі сфери суспільного 

життя, перш за все, «світових інформаційних мереж, банківської фінансової сфери, 

діяльності транснаціональних корпорацій, що в геополітичному плані обмежене 

ореолом найбільш розвинених держав» [480, с. 17]. Автор заперечував думку про те, 
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що глобалізація призводить до «розмивання національних кордонів, які рухнули під 

натиском глобалізаційних процесів, і що національна держава сьогодні відмирає 

(свідченням чого є загальноєвропейські об’єднання в рамках ЄС, які завдяки введенню 

єдиної валюти демонструють межі інтеграції)», натомість наголошував, що саме 

глобалізаційні процеси призводять до «активізації, а не затухання національних 

тенденцій розвитку». На думку П. Ратленда, саме поява та посилення глобалізації 

призвело до того, що «розуміння історії людства змінилося синхронним баченням, яке 

фіксує події одночасно, не розділяючи їх простором та часом, адже глобалізація 

зосереджена на інтеграції в реальному часі… її сутність якраз і являє та революція в 

технології засобів зв’язку, котра відміняє історичний час, а певною мірою і простір» 

[480, с. 15]. 
Цікавою, щодо пояснення глобалізації та її внутрішньої сутності є концепція 

Б. Баді, яка наводить три основні виміри феномену глобалізації як глобального явища: 
1) глобалізація – це процес, що розвивається протягом багатьох століть; 2) глобалізація 
означає гомогенність світу, життя за єдиними принципами, сповідування єдиних 
цінностей, прагнення все універсалізувати; 3) глобалізація – це визнання зростаючої 
взаємозалежності, головним результатом якої є підрив, руйнування національно-
державного суверенітету під натиском дій нових факторів загальнопланетарної сцени – 
глобальних фірм, релігійних угруповань, транснаціональних управлінських структур 
(мереж) [637, р. 54]. На нашу думку, автором було зроблено вдалу спробу окреслити 
основні умови та фактори щодо сутності та явища глобалізації як в теоретичному, так 
і в практичному плані. 

Працюючи над розкриттям змісту глобалізації, Б. Бутрос-Галі довів існування 
декількох видів глобалізації (інформаційна, епідеміологічна, економічна та фінансова) 
та вказав на їх особливості, що призвело до появи у глобалізації власного базового 
концепту. У подальшому це дало вченому можливість стверджувати про наявність трьох 
дискурсів глобалізації та три відповідні ракурси її предметизації: по-перше, 
соціально-економічного та економічної глобалізації, в основі якої лежить інтеграція 
ринків, націй-держав та відповідних технологій; по-друге, соціально-політичного та 
політичної глобалізації, яка сприяє формуванню всесвітнього демократичного уряду, 
глобального громадянського суспільства; по-третє, соціокультурного та культурної 
глобалізації, яка актуалізує проблему мультикультуризму та міжкультурних комунікацій 
у зв’язку з появою новітніх науково-технічних та соціальних нововведень [656, р. 41]. 

Досить цікавою щодо змісту та ролі глобалізації, є точка зору французького 
дослідника Ж.-К. Ле Дюжі, на основі якої автор запропонував згрупувати основні 
підходи до розуміння глобалізації у три окремі напрями:  

1. Ліберальний напрям, згідно з яким глобалізація розглядається як об’єктивний 
процес та важливий феномен, адже саме вона сприяє підвищенню економічної та 
соціальної активності у світі. Автор наголошує на особливій ролі глобалізації щодо 
розвитку та посилення конкуренції на наднаціональному рівні, яка, у свою чергу, 
стимулює підвищення ефективності та рентабельності. 

2. Марксистський інтернаціоналізм, в основі якого лежать основні ідеї К. Маркса 
щодо інтернаціоналізму та особливостей формування світового робочого класу, який 
покликаний забезпечити його фундаментальні цілі. Автор, відповідно до цього підходу, 
пропонує розглядати глобалізацію як процес мирних переговорів між національними 
групами робочого класу та необхідність продовження класової боротьби на наднаціо-
нальному рівні. 

3. Культурологічний напрям, який характеризує глобалізацію як прояв кризи 
національних культур та зіткнення історичних спільностей людей. Автор схиляється 
до концепції «схрещення культур», яка є противагою концепції збереження «чистоти 
культури». Цей підхід є свідченням того, що за таких умов залишаються неврахо-
ваними об’єктивні процеси еволюції світової культури [650, р. 120].  
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На окрему увагу заслуговує підхід, запропонований американським ученим 

А. Гідденсом, який пропонує розглядати глобалізацію, виходячи з поняття глобальність, 

під якою розуміється така єдність світу, в якому посилюється взаємозв’язок та взаємо-

залежність окремих регіонів. Така залежність може бути визначена як «інтенсифікація 

світових соціальних відносин, які пов’язують віддалені райони таким чином, що 

місцеві події формуються під впливом подій, які відбуваються за багато миль і 

навпаки» [648, р. 64]. Фактично автор вдається до ототожнення процесів глобалізації та 

регіоналізації, шо характерно саме для представників американської школи глобалістики. 

Такого ж підходу дотримується й М. Ватерс у праці «Глобалізація», єдина відмінність 

якого полягає в тому, що, оскільки на думку автора, глобалізація впливає на всі сфери 

людського життя в планетарному масштабі, необхідно виділяти її окрему складову – 

культурну глобалізацію. Автор дотримується думки, що глобалізація це «знаково-

символічний обмін, який виходить за окремі етнічні та географічні кордони, адже, 

передусім, це соціальний процес, в якому тиск географії на соціальні та культурні 

заходи знижується, а самі люди дедалі більшою мірою усвідомлюють це зниження» 

[78, с. 100]. 

Підтримуючи ідеї американської школи глобалістики, відстоює свою позицію і 

У. Андерсон, який пропонує розуміти під глобалізацією «прискорено змінювальну 

систему систем, яка призводить до політичних, культурних та навіть біологічних 

перемін» [622, р. 210], й наголошує на відсутності будь-якої можливості уникнути 

впливу цього процесу. Автор також стверджує, що в умовах глобалізації практично 

неможливо знайти шляхи подолання суперечливого процесу зростання взаємозв’язку 

та взаємозалежності між народами, й саме тому глобалізація перетворюється на 

«потік конвергуючих сил, які створюють істинно єдиний світ, цей факт сьогодні 

усвідомлюється все більшою кількістю людей, що є свідченням того, що живуть вони 

вже у «першій глобальній цивілізації». Виходячи з цього, У. Андерсон стверджує, що 

глобалізація є необхідним процесом, адже виступає у ролі певної культурної системи, що 

дає можливість передавати та взаємообмінюватись знаннями не лише між поколіннями, а 

й між народами. Глобалізація, таким чином, призводить до національної відкритості, 

основним інструментом якої є вирішення проблем герменевтики, які забезпечують 

усесторонні зв’язки та усесторонню залежність між націями. Це, у свою чергу, наводить 

на думку, що в умовах глобалізації зазнають змін практично всі сфери, у тому числі й 

культура як процес обміну символами, який призводить до зникнення вже традиційних 

кордонів та спонукає до появи нових зв’язків, оскільки вона перетворюється на нову 

складну систему, що керує всіма світовими процесами. 
Більшість американських вчених й не лише вони наголошує, що глобалізація як 

складний глобальний процес не може мати однозначного визначення, тому є зовсім 
недоречним висувати до нього які-небудь вимоги. Наприклад, Р. Робертсон вважає, 
що глобалізація не обов’язково має бути позитивним або негативним явищем, адже вона 
забезпечує лише системність світу і це її основна цінність [489, с. 217]. Дотримується 
такого підходу і І. Валлернстайн, який стверджує, що предметом глобалізації повинен 
виступати весь світ у цілому, або так звана його «безшовна цілісність», оскільки 
глобалізація як складний процес є неподільною на окремі частини та сфери, тому що 
відповідні типи суспільних відносин втрачають під дією глобалізаційних процесів свою 
предметну особливість. Тому, на думку вченого, практично всі явища в умовах 
глобалізації, які носять об’єктивний характер, позбавляються своєї предметності, оскільки 
вони є невід’ємною частиною цілого механізму й виступають у такому стані гарантом 
його цілісності та формують розуміння, що «глобалізація не є повноцінним теоретичним 
поняттям», адже єдине в чому вона корисна – це лише в «ролі риторичної фігури» [77, 
с. 120]. На думку У. Бека, глобалізація – це «об’єктивний процес, який сам по собі не 
лише не загрожує ніякою катастрофою, але може вирішити велику кількість назрілих 
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соціальних, політичних та культурологічних проблем людства» [44, с. 124]. 
М. Мендельбаум натомість стверджує, що «глобалізація – це стрімкий біг на 100 метрів, 
який повторюється знову і знову, і не важливо, скільки разів ти виграв, тобі доведеться 
бігти й наступного дня, і якщо ти програєш всього лише одну соту секунди, це все одно, 
що програти цілу годину» [638, р. 11]. 

Європейська ж наука глобалістики розглядає глобалізацію у тісному взаємозв’язку 
з сучасними інтеграційними процесами, а на думку деяких з них, глобалізація взагалі 
є вищою формою соціальної інтеграції. Про доцільність соціальної інтеграції пише 
С. Райсміт, який наголошує на необхідності створення такої форми організації 
людського життя, яка б базувалася на повазі прав та свобод людини, передбачала 
культурну та релігійну строкатість, наявність соціальної справедливості, враховувала 
б особливі потреби окремих груп [649, р. 29]. Тобто, на його думку, глобалізація повинна 
сприяти формуванню такого типу суспільного розвитку, який би дозволив подолати 
проблему бідності та існуючої нерівності, які посилюються в умовах зростання кількості 
населення в високорозвинених країнах й вимагають від глобалізації як світового 
процесу вирішення цієї проблеми. На користь цього висловлюється і Р. Макнамара, 
який стверджує, що глобалізація в сучасному світі повинна виконувати коригувальну 
функцію, тому що «розвинений світ споживає значно більше на душу населення, ніж ті 
країни, які перебувають на етапі розвитку», а це потребує коригування усталених норм 
споживання таким чином, щоб знизити екологічну напругу та загрозу, забезпечивши 
стійкий розвиток усіх жителів планети [649, р. 23]. 

У цьому аспекті доречною є думка П. Дракера, згідно з якою глобалізація у 
сьогоднішньому її виді відповідає інтересам виключно багатим, розвиненим державам. 
Підтвердження своєї думки, автор знаходить у принципах західного гедонізму, відповідно 
до якого всі зусилля західної спільноти направлені на відстоювання власної могутності 
шляхом захисту свого суперспоживання [685]. Тому сьогодні практично не викликає 
сумнівів перетворення проблеми споживання у XXI ст. на одну із ключових, оскільки 
для задоволення своїх споживчих потреб в умовах глобалізації, бідні країни вимагають, 
якщо не їхнього перерозподілу, то хоча б їхнього збільшення задля свого виживання. Але 
за сучасних умов це практично неможливо, оскільки соціально-економічна, політична 
й екологічна ситуації продовжують погіршуватися і є несприятливими і принципово 
різними для кожної країни. Як наслідок, посилюється розрив між багатими та бідними 
країнами, зростає нерівномірне використання світових ресурсів, що в кінцевому 
підсумку призведе до того, що ключовим опонентом західної парадигми розвитку 
може стати Китай, Індія, Іран і, можливо, Росія. За великим бажанням багаті країни 
могли б піти на певне обмеження свого споживання, але це не вирішило б питання щодо 
існуючої проблеми соціально-економічної, політичної та екологічної справедливості, яка 
є передумовою побудови нового світового порядку майбутніх взаємовідносин між 
країнами. Але варто погодитися з думкою певних дослідників, що в основі такого порядку 
має лежати універсальний засіб досягнення всезагального благополуччя для окремої 
країни. 

На особливу увагу заслуговує концепція сенегальського дослідника Хакім-бен-
Хам-муда, який сформулював три основні теоретичні підходи до глобалізації, які 
суттєво вплинули на розвиток західноєвропейської глобалістики: 

1) функціональний підхід, який акцентує увагу на особливостях розвитку периферії в 
умовах глобалізації, оскільки глобалізаційні процеси створюють передумови для 
посилення економічної маргіналізації та соціального регресу на периферії, акцентуючи 
при цьому роль національних держав заради спасіння національних економік від 
згубного впливу «гібридної» та «космополітичної» глобалізації; 

2) апологетичний підхід, який, по-перше, наголошує на особливій ролі глобальних 

ринків у сучасних інноваційних процесах, по-друге, намагається досягти максимального 

обмеження можливостей втручання держави в процеси «космополітичної глобалізації»; 
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3) технологічний підхід, який ґрунтується на ідеї необхідності новітніх кібернетичних 

технологіях як необхідним засобам при виборі «гібридної глобалізації», яка надає 

можливість країнам периферії інтегруватись у глобальну економіку, зберігаючи при 

цьому власну регіональну специфіку [549].  

На нашу думку, запропоновані підходи Хакім-бен-Хам-муда є доречними щодо 

необхідності існування ліберальної глобалізації, яка формує головні принципи сучасного 

світового розвитку, створюючи належні умови для розвитку національної держави у 

глобалізаційному світі. 

Цікавим є підхід, запропонований болгарським ученим В. Златевим. На його 

думку, намагаючись з’ясувати поняття глобалізації, необхідно розмежовувати поняття 

глобального та міжнародного, оскільки необхідно з’ясувати «коли і з якого часу можна 

говорити про вихід деяких суспільних зв’язків та функцій за межі національних держав 

як про феномен глобальний, а не просто міжнародний» [496, с. 40]. Дотримуючись 

цієї думки, автор стверджує, що міжнародне – це явище, що характеризує систему відно-

син між окремими державами, а глобальне – це те, що характеризує єдність у стосунках 

між окремими регіонами світу, навіть якщо ментально вони не співвідносяться між 

собою. Тобто, глобалізація є процесом, який на певному етапі призводить до 

інтернаціоналізації економіки та відповідної моделі суспільного розвитку, а все разом, 

у свою чергу, призводить до формуванням єдиної системи світового зв’язку, яка 

змінює, послаблюючи, функції національної держави, активізуючи появу відповідних 

транснаціональних, недержавних утворень (прикладом цього можуть бути навіть 

етнічні діаспори, релігійні чи екологічні рухи, мафіозні клани). 

Не можна не згадати типологію парадигм осмислення глобалізації, запропоновану 

Я. Пітерсом [686, р. 174], яка містить три складові (рис. 1.5).  
 

 
Рис. 1.5. Типологія парадигм осмислення глобалізації Я. Пітерса 

 

На нашу думку, запропонований підхід Я. Пітерса є цілком доречним у рамках 

існуючої модерністської методології розуміння змісту проблем глобалізації. Але 

сучасний етап дослідження проблем глобалізації перейшов до постмодерністського 

підходу, який пов’язує глобалізацію не стільки зі змінами у економіці й культурі, а 

саме з посиленням ролі інноваційних факторів. Тим паче, що починаючи з 2003 р., 

починає формуватися новий підхід щодо розуміння глобалізації, а саме як про 

всесторонній процес, що чинить вплив на всі сфери людського життя і призводить до 
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так званого цивілізаційного перевороту. І це є принципово важливим з точки зору 

розуміння теоретико-методологічних засад сутності глобалізації. 

Цікавими є ідеї щодо змісту та суті глобалізації, сформовані в рамках російської 

школи. Наприклад, А. Неклесса пропонує таке визначення глобалізації: «по суті це 

химера, на яку працюють провідні інтелектуали людства, забезпечуючи її необхідним 

інформаційним середовищем для ефективної координації дій у масштабах планети, і 

тому вона дійсно постає водночас як життєва субстанція і як інтегральний символ 

ХХ ст., адже тут сходиться воєдино економічна інтеграція, всесвітня інформатизація 

та транснаціональна комунікація» [373, с. 10]. 

З точки зору Н. Шматко та Ю. Качанова, глобалізація є однією із форм суспільної 

свідомості, яка виникає тоді, «коли люди розглядають себе як частину дійсно глобального 

цілого і відповідно приймають універсальність культурних смислів». Тобто глобалізація, 

виступаючи формою суспільної свідомості, призводить до суттєвих змін у психіці та 

моделях поведінки людей, оскільки «як правило, люди тяжіють до ідентифікації себе 

з якоюсь певною, чітко визначеною локальністю (етнічно-культурною або, принаймні, 

географічно-територіальною), і ці механізми ідентифікації базуються на протиставленні 

«свої-чужі» [601, с. 94]. У такому вигляді глобалізація призводить до кризи ідентичності 

та стимулює необхідність пошуку нової.  

На думку Г. Ділігенського, глобалізація сприяє чіткому окресленню моделі культури 

та способу життя, оскільки завдяки цьому відбувається «розмикання групових культурних 

меж», що не може не впливати на сприйняття умов власного життя, на формування 

потреб, мотивів, ціннісних орієнтирів людей» [274, с. 53]. Це ще раз підтверджує те, що 

певною мірою етико-культурна криза сучасності спричинена появою саме процесів 

глобалізації. 

На думку А. Панаріна, «глобалізацію можна визначити як процес ослаблення 

традиційних територіальних, соціокультурних і державно-політичних бар’єрів (ізолюючи 

народи один від одного і в той же час оберігаючи їх від неврегульованих зовнішніх 

дій) і становлення нової, «без протекціоністської системи» міжнародної взаємодії і 

взаємозалежності». До числа безперечних фактів у визначенні сучасного світу як 

глобального А. Панарін відносить факт взаємозалежності країн і народів, переплетення їх 

історій, зростання впливу зовнішніх чинників на внутрішній національний розвиток, 

поступове формування в якихось вимірюваннях єдиного економічного, інформаційного, 

науково-технічного й інших «просторів» [397, с. 149].  

Досить цікавим із теоретико-методологічної точки зору є аналіз сутності глобалізації, 

проведений російським ученим В. Єгоровим. Цей підхід є цікавим, тому що пропонує 

розкриття основних критеріїв, згідно з якими доцільно ідентифікувати глобалізацію і 

як процес, і як окреме явище. Тому, на думку автора, «глобалізація являє собою процес та 

явище, яке базується на теорії самоорганізації (синергетики) і включає такі процеси, як 

відкритість та емерджентність (зненацькість, неочікувана поява), незворотність такого 

процесу закладає основу нового бачення світу» [153, с. 31]. В. Єгоров вважає, що 

глобалізація, перш за все, повинна забезпечити необхідну рівноправність, взаємодопов-

неність, синергійне взаємопроникнення, тому необхідно знайти джерело космологічної 

відкритості, яка лежить в основі всезагальної самоорганізації.  

Вчений і фахівець в області новітньої історії А. Уткін говорить про те, що 

поступове зближення країн і континентів можна спостерігати протягом всієї історії 

людства, і в цьому плані вся світова історія – це своєрідна сукупність повільних та 

швидких кроків держав і народів у напрямі глобального зближення. Учений виділяє два 

етапи, коли темпи цього зближення здійснювалися революційно швидко: «в першому 

випадку – на рубежі XIX і XX ст. світ вступив у фазу активного взаємозближення на 

основі того, що торгівля й інвестиції розповсюдилися в глобальному масштабі завдяки 

пароплаву, телефону і конвеєру... Британія зі всією своєю морською, індустріальною і 
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фінансовою могутністю стояла гарантом цієї першої хвилі глобалізації, здійснюючи 

контроль над головними артеріями перевезень товарів – морями і океанами, забезпечуючи 

за допомогою фунта стерлінга і Англійського банку стабільність міжнародних 

фінансових розрахунків» [564, с. 232].  

На думку А. Уткіна, тільки в останні десятиріччя XX ст. ліберальний економічний 

порядок став повертатися у світову практику. «Друге народження (або відродження) 

глобалізації почалося в кінці 70-х років на основі неймовірної революції у вдосконаленні 

засобів доставки глобального радіусу дії, в інформатиці й телекомунікаціях. За останні 

тридцять років реактивна авіація зближувала всі континенти, а потужність загальної 

кількості комп’ютерів подвоювалася в середньому протягом вісімнадцяти місяців. Об’єм 

інформації на кожному квадратному сантиметрі дисків збільшувався в середньому на  

60 %, починаючи з 1991 року. У результаті всіх цих винаходів і удосконалень вартість 

перенесення інформації скоротилася драматично, і нині величезні об’єми інформації 

можуть бути перенесені за допомогою телефону, звичайного кабелю і радіосигналів у 

будь-яку точку земної кулі, що революційним чином діє на економічний ріст» [565, 

с. 129]. Учений виявляє і новий характер глобалізаційних процесів. Наприклад, 

Британський концерн «Юнільовер», що має 500 підлеглих компаній у 75 країнах, або що 

базується в США «Ексон», 75 % доходів якого виходять не в США, можуть бути 

названі національними компаніями лише умовно. Транснаціональні корпорації і 

неурядові організації стали вільно перетинати національні кордони і впливати на 

менш розвинені країни, оскільки ні національні уряди, ні локальні власті не зможуть 

власними силами справитися з проблемами, породженими взаємозалежністю, що 

зростає. Капітал по суті справи вже не має своєї національної приналежності і в 

масових об’ємах прямує туди, де завдяки стабільності й високій ефективності праці 

досягається максимальний ступінь прибутку. Банки, трастові фірми, промислові 

компанії виходять з-під опіки національних урядів. Згідно з даними, що оповістили на 

Конференції ООН з торгівлі і розвитку (травень 2000 р.), у 1999 році загальна сума злиття 

між фірмами різних країн і поглинанням місцевих фірм іноземними склала 720 млрд дол. 

На закордонних філіалах на рубежі тисячоліть виробляється товарів вартістю більше 

5 трлн дол. [247]. 

Зіставляючи етапи глобалізації, А. Уткін говорить про те, що, якщо на першому 

етапі глобалізації опорою її служила глобальна Британська імперія – її промислова 

база, фінанси і військово-морський флот, – то зараз за процесом різко зростаючої 

глобалізації стоять Сполучені Штати Америки. В американській столиці сформувався 

«Вашингтонський консенсус» – угода між міністерством фінансів, Міжнародним 

валютним фондом і Світовим банком про сумісну боротьбу проти всіх видів перешкод на 

шляху світової торгівлі. «США кинули свою незрівнянну військову і економічну міць, 

свою фактичну гегемонію заради відкриття світової економіки, заради створення 

багатобічних міжнародних інститутів, беручи активну участь у багаторазових раундах 

торгових переговорів, відкриваючи власний ринок для імпорту, роблячи дієві кроки з 

реалізації торгового лібералізму» [564, с. 145].  

Аналізуючи основні підходи, які представлені у вітчизняній науці, необхідно 

звернути увагу на працю С. Удовіка «Глобалізація: семіотичні підходи», в якій автор 

звертає особливу роль та намагається проаналізувати роль, значення та розуміння 

глобалізаційних процесів в українському суспільстві, адже «глобалізація відіграє роль 

синхронізуючого фактора, який забезпечує узгоджено гармонійну взаємодію в межах та 

між сферами людського існування» [556, с. 32], тому під глобалізацією варто розуміти 

процес «становлення та гармонізації багатомірного та багаторівневого світу, взаємо-

пов’язаного в одних вимірах та гетерогенного в інших, прохід між якими здійснюється 

завдяки використанню семіотичних методів» [556, с. 36]. 
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Зокрема, О. Картунов у визначенні терміна «глобалізація» виділяє чотири основних 

підходи: 

1) розуміння процесів глобалізації як процесу зміцнення зв’язків між різними 

куточками світу; 

2) характеризується як процес поширення технологій, культури, різноманітних 

ідей, ціннісних орієнтацій, способу життя, поведінки, які є обов’язковими та спільними 

для всього людства; 

3) процеси глобалізації сприяють виникненню різноманітних проблем та протиріч 

у світовому співтоваристві, зокрема, економічних, політичних, міграційних, екологічних 

та ін.; 

4) зростанню спільних інтересів у всіх сферах людського буття, у ході глобаліза-

ційних процесів, передує збільшення та посилення взаємозв’язків та взаємозалежності 

країн і народів [225, с. 170-171]. 

В. Ляха акцентує увагу на масштабності тих змін, які охопили майже весь світ 

(корінь слова глобалізація – globe (куля) –є «синонімом» Земної кулі), а з іншого боку, 

«начебто свідчить про потенціал західної моделі розвитку, яка визначає й уособлює 

цю тенденцію глобалізації. Ця тенденція виглядає як активна експансія вестернізації 

[137]. 

Загалом, починаючи з 2000 р., вченими починає формується новий підхід до розуміння 

сутності глобалізації, вони прагнуть переосмислити свої існуючі погляди на глобалізацію, 

по-новому прилаштовуючись до сучасних умов розвитку світу, оскільки почали реально 

усвідомлювати, що головним принципом у поясненні змісту глобалізації є теоретична 

розробка та визначення можливих альтернатив. Тому більшість сучасних підходів 

щодо глобалізації направлена на розробку основних гіпотетично-образних моделей 

соціального світу, які повинні у майбутньому сформувати національно-державну 

аксіоматику. На думку В. Толстих, по суті, сьогодні йдеться про заміну «старої та 

становлення нової парадигми світоустрою» [543, с. 207]. 

Варто відзначити, що нині проблема глобалізації активно обговорюється і в 

релігійних колах. Керівництвом до дії повинна стати думка, закладена у посланні 

християнських церков Європи урядам та громадськості: «Глобалізація драматично 

змінює природу влади. Демократично обрані уряди і їх делегати в міжнародних 

організаціях все більше втрачають владу, поступаючись впливу міжнародній бюрократії, 

транснаціональним корпораціям, власникам засобів масової інформації та магнатам 

«глобального «фінансового капіталу» [583]. І далі: «Ми кидаємо виклик структурам 

влади, вимагаючи, щоб вони стали більш прозорими, відповідальними та представ-

ницькими. Народи світу повинні отримати контроль над глобальними політичними і 

економічними процесами» [582]. 

На думку представників релігійних кіл, унаслідок глобалізаційних процесів, людство 

поступово втрачає здатність, у першу чергу, протистояти деструктивним впливам 

глобалізації, а також виробити «імунітет» до цих негативних для людини й суспільства 

явищ, до колективного осмислення цих процесів і сформулювати чітку суспільну позицію 

щодо цього питання. Православна богословсько-культурологічна думка розглядає 

глобалізацію та її вияви як глибоко антихристиянський процес, який призвів людство до 

всіх тих кризових явищ, які наявні в сучасному світі. Сама Православна Церква 

позиціонує себе як ортодоксальну та консервативну організацію, яка не має намірів іти на 

поступки чи компроміси перед викликами глобалізації і готова до активної боротьби з 

ними [504]. 

Зрозуміло, що документ має рекомендаційний характер, але сам факт включення 

християнських Церков до вирішення проблем глобалізації вимагає нових підходів до 

ролі глобалізації у світовому політичному житті.  
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Тим часом аналіз глобалізації неможливий без їх наукової, логічно структурованої 

типології. У літературі існує декілька підходів до типології глобалізації сучасного 

етапу суспільного розвитку. Але найбільш поширеною серед науковців є точка зору, 

що глобалізація протікає в чотирьох формах. 

1. Інформаційна глобалізація – такий спосіб організації інформаційних процесів у 

світі, при якому всі народи, незалежно від їх географічної віддаленості один від 

одного, приєднані до одних і тих же джерел культурної інформації. Цікавим щодо 

формування інформаційного суспільства є підхід Т. Єршової, яка вважає, що основна 

небезпека міститься у глобалізації виробництва та зростаючій мобільності всесвітніх 

корпорацій. Такі тенденції мають негативний вплив на політику охорони довкілля, на 

право на працю та соціальний захист. «Інформаційні технології, – підкреслює ця 

авторка, – не вплинули на рівень проблеми рівності громадян, регіонів та країн. Навіть на 

соціальній арені вони не проникли далі, аніж на індивідуальний рівень. Поки що йдеться 

лише про поширення персональних комп’ютерів, а не про організацію доступу до 

інформаційних ресурсів і послуг для суспільства. До сьогодні інформаційні технології 

використовували для зміцнення благоустрою та влади, а головні соціальні зміни, які 

вони принесли з собою, відбулися виключно на робочих місцях та у взаємовідносинах 

між компаніями» [158, с. 102]. Більшість сучасних дослідників вважає, що в ході 

інтенсивного використання та поширення глобальних інформаційних мереж виникають 

умови для нової форми культурної агресії з боку більш розвинених країн щодо менш 

розвинених, а тому реальною є небезпека втрати цілими суспільствами своєї культурної 

та національної самобутності в сфері мов, поведінки та смаків. Критичність такої ситуації 

полягає у відсутності можливості у деяких суспільств стати учасниками єдиного 

інформаційного суспільства, а інколи, навіть, і витіснення їх за його межі. Аналогічна 

проблема існує і в Україні, оскільки її роль та місце у сучасних інформаційних 

процесах носить виключно декларативний характер. 

Включення України до сучасних світових інформаційних процесів пов’язують з 

офіційним делегуванням Україні домену «.ua», яке відбулося у 1992 р. Згідно з даними 

незалежної міжнародної організації RIPE NCC у 2006 р., послугами Інтернет регулярно 

користувалися близько 4,2 млн користувачів, періодичний доступ до ресурсів мали  

8,5-9 млн жителів України, кількість українських веб-сайтів сягала 37 тис. Сьогодні 

можливість доступу до Інтернету є в усіх обласних та більшості районних центрах, 

збільшується кількість пунктів колективного доступу до мережі, з’явилися вітчизняні 

Інтернет-магазини, активного розвиваються Інтернет-аукціони [477]. Незважаючи на 

таку динаміку, в Україні зберігається регіональна диспропорція щодо доступу 

користувачів до мережі Інтернет: на першому місці залишається м. Київ, його частка 

містила близько 57 % від загальної аудиторії, далі йдуть Одеса (7 %), Дніпропетровськ 

(6 %), Донецьк та Харків (5 %) [477]. Такі сфери українського суспільства, як соціально-

економічна та політична не зовсім відповідають існуючим європейським стандартам. 

Неможливість повноцінного внутрішнього та зовнішнього розвитку суспільства, 

зумовлюється особливостями процесу взаємодії та взаємообміну, який ґрунтується 

виключно на принципах кредитування.  

2. Економічна глобалізація – своєрідне стирання кордонів при формуванні єдиного 

глобального ринку. Глобальна економіка, за М. Кастельсом – це економіка, яка здатна 

працювати як єдина система в режимі реального часу в планетарному масштабі. 

Найсильнішу тривогу світової спільноти цілком виправдано викликають дедалі 

більші, відчутніші диспропорції в економічному та соціокультурному розвитку різних 

регіонів і країн. «Головна проблема нашого часу полягає в тому, що лібералізація світової 

економіки сприяє розширенню і поглибленню прірви між країнами розвинутого «центру» 

(або «ядра») і капіталістичної периферії... Частка 20 % найбіднішого населення світу в 

глобальному доході скоротилась з 2,3 % в 1960 р. до 1,1 % в 1994 р. Співвідношення 
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доходу 20 % представників «золотого мільярда» до доходу 20 % найбіднішого населення 

планети становило 30:1 у 1960 р., 60:1 у 1990 р. і 90:1 у 1999 р. Таких темпів 

перерозподілу глобального валового продукту ніколи не було раніше в історії світової 

цивілізації» [24, с. 5]. Утім і у сфері світової економіки виявляється, не все так 

однозначно: є досвід дуже успішного реформування економіки відсталих раніше країн 

у результаті глобального тиражування новітніх технологій та сучасних економічних 

механізмів. «Сінгапур, Тайвань, Південна Корея, Чилі та кілька інших країн за останні 

25 років стали значно багатшими, змогли розв’язати багато своїх проблем за рахунок 

входження у світову економіку» [357, с. 4; 412, с. 44]. Проблема в тому, що таких країн 

мало, тоді як набагато більше протилежних прикладів – зубожіння слаборозвинених 

країн у ході глобалізації, під дією її важелів та інструментів. 

До числа таких країн, на жаль, може потрапити і Україна, зважаючи на особливості 

перебігу процесів економічної інтеграції в країні. Для прикладу, перша українська 

транснаціональна компанія «Укрнафта» була створена у 1994 р., внаслідок корпоратизації 

Державного підприємства «Виробниче об’єднання «Укрнафта». Перше представництво 

цієї компанії було відкрито в м. Сана (Республіка Ємен), яке передбачало в подальшому 

розширення своєї діяльності у сфері нафто- та газовидобутку на інші країни близького 

сходу. Сьогодні це підприємство своєю стратегічною метою визначає розширення 

своєї діяльності за рахунок країн СНД, Польщі та ін. Спеціалісти цієї компанії вже 

сьогодні користуються широким попитом у виконанні робіт із будівництва свердловин у 

РФ, Іраку, Індії, Пакистані, Сирії, Алжирі, Лівії, Кубі, В’єтнамі та ін. Все це разом 

створює сприятливі передумови для створення виробничих підрозділів «Укрнафти» в 

більшості з вказаних держав. Такі ж можливості перетворення на транснаціональні 

корпорації на сьогодні, вже існують у таких українських компаніях, як «Рошен» та 

«ІВК», які інвестують великі кошти в кондитерські компанії Росії. Хоча вже сьогодні 

їх можна назвати транснаціональним корпораціями за формальними ознаками [477].  

3. Територіальна глобалізація, за К. Омає, – це вільне перетікання через національні 

кордони індустрій, інвестицій, індивідів. Це дає можливість розширити свободу людини, 

швидке переміщення в будь-яку точку світу. На думку А. Кузьменко, територіальна 

глобалізація – процес укрупнення державних і наддержавних утворень [278]. Прикладами 

її існування, на думку автора, можна вважати сучасний стан державного будівництва та 

формування військово-політичних союзів; процеси урбанізації; концентрацію фінансових, 

трудових та інших ресурсів у обмеженому просторі. 

4. Демографічна глобалізація – це зменшення расових, національних, культурних 

відмінностей між народами різних країн. Але тут мається на увазі не знищення і 

розчинення певних культур у світовій культурі, а вбирання всього найкращого з 

культур інших народів для розвитку своєї власної [516, с. 204-205]. 

Наведений список практично вичерпний, доповнити його можна декількома 

позиціями, які пропонують А. Кузьменко та інші дослідники: 

1. «Ментальна» чи культурно-ідеологічна глобалізація, яка має довгу історію та 

становить комплексний процес, який впливає на національну культуру, традиції, релігію, 

ідеологію. Сам процес релігійної глобалізації розпочався з появою перших моно-

теїстичних релігій. Сьогодні сучасний світ «розподілений» між шістьма релігійними 

системами, які контролюють владу (християнство та іудаїзм), фінанси (іудаїзм та 

іслам), трудові ресурси (індуїзм і конфуціанство), «ментальну» сферу (іслам і буддизм) 

[278]. 

2. Етнічна глобалізація, яка сьогодні відбувається у вигляді двох взаємозалежних 

процесів: росту загальної чисельності населення планети та взаємної асиміляція різних 

етнічних груп.  

3. Глобалізація влади, як магістральна рушійна сила, що визначає розвиток всіх інших 

із перерахованих сторін глобалізаційного процесу. Щоправда, заради справедливості 
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слід сказати, що А. Ігнатов згадує в цьому зв’язку «світовий уряд», як «штаб» нового 

світового порядку», в якому влада узурпована «хасидською-парамасонською групою», і 

тому він «орієнтується на інтереси нечисленної еліти, об’єднаної етнічною 

спорідненістю та ініціацією в ложах деструктивної спрямованості» [118].  

4. Глобалізація військова, як процес інтегративний з глобалізацією влади, економіки.  

5. Транспортна глобалізація, яка, хоча і випливає з «розвитку комунікаційних 

можливостей», проте розвивається абсолютно самостійно, оскільки пов’язана з через-

просторовим перенесенням не стільки інформації, скільки енергії та речовини 

(енергоносії, товари і, власне, сама людина) [118].  

6. Глобалізація політики. На нашу думку, у політиці глобалізація – це принцип 

згідно з якими організація, функціонування й розвиток світу розглядається, як цілісна 

економічна, соціокультурна і політична суперсистеми. Процес глобалізації прискорює 

посилення взаємозалежності держав, зменшення їх суверенітету, тобто він генерує 

трансконтинентальні й міжрегіональні потоки, створюючи глобальну за своїм масштабом 

взаємозалежність, що дозволяє розглядати глобалізацію як якісно самостійну, складну 

систему явищ і відносин.  

Цей перелік не є вичерпним, та й більшість дослідників зазначає, що на сьогодні  

існує великий перелік видів глобалізації, які, на їх думку, слабо забезпечені методо-

логічно. Серед таких вони відзначають, передусім, етнічну, військову, транспортну, 

демографічну, правову та ін. Існують значні складності у формуванні методології 

цінностей і процесів, особливо перехідних і кризових, до цього додамо, що динаміка 

суспільних процесів вимагає також подальшого вдосконалення методології 

державного управління в умовах глобалізації [600]. 

Більшість дослідників сьогодні дотримується соціально-культурологічного підходу до 

визначення природи, суті та характеру процесів глобалізації. Наприклад, К. Робертсон і 

Ф. Джеймсон розглядають глобалізацію як процес поступового перетворення світу в 

«єдину всезагальну систему». На нашу думку, незважаючи на ґрунтовний підхід щодо 

пояснення феномену глобалізації, автори залишили поза увагою таку її характеристику як 

глобалізм.  

Зокрема, ми не погоджуємося з підходом, запропонованим Ф. Джеймсоном, який 

розглядає соціальну сутність глобалізації як третю стадію «багатонаціонального 

капіталізму», після приватного і монополістичного капіталізму, а тому, відмовився від 

використання поняття «соціальні класи», замінивши його на «національну ідентичність». 

Домінуючим підходом щодо ґенези, природи та перспектив глобалізації все ж 

таки залишається економічний або ринковий підхід. У руслі цього підходу глобалізація 

трактується як наслідок розвитку світових ринків товарів, послуг, капіталу та ін. 

Прихильники такого підходу розглядають глобалізацію виключно як нову стадію 

інтернаціоналізації господарського життя, для соціального та політичного заспокоєння 

народних мас та противників глобалізації. Лише деякі західні дослідники вважають за 

необхідне наголошувати на тому факті, що глобалізація у перспективі неминуче призведе 

до «зламу національних кордонів» і формуванню всесвітньої ринкової економіки. При 

цьому вони не вдаються до пояснення, які саме соціальні наслідки матиме цей злам 

для країн в умовах глобалізації, оскільки вважають за постулат принцип «що добре 

для США, мусить бути прийнятним і для інших країн».  

Поряд із цим в останні роки великої популярності набирає екологічний та еколого-

економічний підходи до визначення сутті глобалізації, оскільки більшість дослідників, як 

і політики багатьох країн, пов’язує різке погіршення екологічного стану планети саме 

з процесами глобалізації та наслідками діяльності глобальних корпорацій й наявним 

«несправедливим розподілом екологічних ресурсів». Саме їм ми завдячуємо появою 

таких понять, як «екологічний розподіл» і «політична екологія». Прихильниками цього 

підходу є і В. Басюк, і О. Білорус [51], які ще до проведення глобальної Конференції 
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ООН в Ріо (1992 р.) запропонували та опублікували еколого-економічну модель, яка мала 

на меті обґрунтувати можливість ефективного поєднання економічних та екологічних 

інтересів в умовах глобалізації. 

На нашу думку, варто погодитися з тими дослідниками, які пропонують 

використовувати для пояснення глобалізації комплексний системний підхід, завдяки 

якому можна аналізувати глобалізацію як в економічному, так і геополітичному, 

соціальному, екологічному, інформаційному, соціокультурному контекстах. Також 

об’єктами досліджень щодо глобалізаційних процесів стають міжнародна безпека, 

боротьба з тероризмом та бідністю. З’являються концепції, згідно з якими глобалізація як 

складне явище є результатом поєднання в собі комунікаційної, ринкової та безпосе-

редньої глобалізації. 

Варто зауважити, що такий підхід аж занадто важливу роль відводить саме 

комунікативній глобалізації в ході глобалізаційних процесів. Також він вимагає 

жорсткого контролю й управління процесами глобалізації для попередження можливих 

негативних наслідків її ринкової форми у поєднанні з комунікативною. Але реальні 

процеси розвитку глобалізації показують, що з часом вона сама встановлює жорсткий 

контроль над країнами і запобігає будь-яким проявам контролю зі сторони цих країн 

над нею. 

Сьогодні в умовах глобалізації влади створення наднаціональних фінансових 

(МВФ, Світовий банк), військових (НАТО), торговельних (ВТО, Римського клубу) 

[118] й ін. утворень призводить до створення нового світового порядку та породжує нові 

питання, які раніше не були очевидними і безпосередньо не випливали із запропонованих 

для ознайомлення публіці аналітичних схем. Якщо спробувати їх узагальнити, то вони 

зводяться до такого:  

1. У контексті глобалізації влади та територіальної глобалізації хоча і не можна 

виправдати, але можна зрозуміти інтервенцію проти суверенних держав, які не 

бажають жити під диктовку глобальних комісарів: перебудовувати свою економіку, 

політичний устрій і т. п. Зрештою, відповідно до ідеології глобалістів, «узгоджена 

редукція незгодних» є одним із принципів «нового світового порядку» [118]. Тому на 

місці повалених «тоталітарних режимів» (так зазвичай виправдовується агресія) 

будуть утворюватися території тотального беззаконня – зони адміністративного 

хаосу, чорні діри, які всмоктують у себе і безслідно розчиняють колосальні фінансові 

капітали, зате викидають у впорядкований «цивілізований» світ, як правило, деякий 

стратегічний сировинний ресурс, а, крім нього, наркотики, біженців та терористів. У 

Європі такими є Албанія і Косово. У Центральній Азії – Афганістан, на Кавказі – 

Чечня, на Близькому Сході – Палестина та Іран [118]; 

2. Процеси культурно-ідеологічної глобалізації, тобто «уніфікація культурних 

уподобань людства» породить не тільки примітивізацію культури взагалі, але її наслідком 

стане протестний рух із боку людей, які не бажають уподібнюватися амебам; 

3. Економічна глобалізація, тобто «укрупнення організаційних структур економіки», 

«провідна роль великих компаній» та «створення і діяльність глобальних торгово-

економічних об’єднань і союзів» [118] насправді стоїть ніщо інше, як трансформація 

глобального ринку з національно-державного в ринок, поділений між глобальними 

фінансовими групами і транснаціональними корпораціями та керований наднаціональ-

ними фінансовими, адміністративними і поліцейськими інститутами, створеними 

спеціально для цього елітами країн «великої вісімки» [118]. О. Картунов такий вид глоба-

лізації називає фінансово-економічною глобалізацією, яка, по-перше, створює відповідну 

матеріальну базу для всіх форм глобалізації; по-друге, доводить шкідливість та 

неможливість існування за таких умов, політики «опори на власні сили», економічного 

ізоляціонізму та автаркії [225, с. 171]. 
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Таким чином, у результаті глобалізації сучасний світ стає іншим, тому що змінюються 

духовні параметри цивілізації. Отже, незважаючи на всі економічні та політичні переваги 

глобалізації, вона містить небезпеку втрати культурної та національної ідентифікації, 

особливо для таких країн як Україна, де відбувається процес як «...актуалізації 

національного фактору», так і процес втрати національної самосвідомості, тому що 

країна знаходиться в «багатонаціональному оточенні...» [577, с. 170], під впливом 

такої «національної суперменшини», як росіяни, які «проживають в інонаціональному 

середовищі за межами території їх традиційного розселення, але продовжують зберігати 

самобутність, мову, культуру, традиції й інші етнічні особливості свого народу...» 

[605, с. 47].  

Отже, треба зазначити, що неоднозначні підходи, думки до процесів, що відбуваються 

в умовах глобалізації та її самої, потребують розроблення нових теоретико-

методологічних підходів до вивчення впливу глобалізації на політичне, етнічне існування 

народів і українського суспільства, зокрема. Процес глобалізації, створюючи глобальну 

по-своєму масштабу взаємозалежність не тільки містить небезпеку втрати культурної 

та національної ідентифікації, але й може стати умовою самозбереження культур і 

етносів, якщо народи зрозуміють, що зближення культур може відбуватися не шляхом 

універсалізації, а, навпаки, – на основі саморозвитку і самозбагачення народів. 

 

 
1.3. Роль та місце національного та етнічного чинника в процесі 

глобалізації 

 
На початку XXI століття глобалізаційні зрушення втягнули людство у вир 

кардинальних трансформацій. За всіма ознаками ми стаємо свідками становлення нової 

форми соціальної організації – мегасуспільства. Глобалізація збільшує проникність 

кордонів, розхитує основи національно-державного суверенітету. Загальний вектор 

розвитку схиляється в бік уніфікації економічних, соціальних, політико-правових 

форм внутрішнього устрою держав. Зближення національних організмів інтенсифікує 

взаємодію на всіх рівнях – від локального до планетарного. Виникають розгалужені 

транснаціональні системи зв’язків і відносин, через які різноманітні соціальні актори 

самостійно входять у світовий простір, утворюючи нові спільності, комунікаційні канали 

й інститути. Держава втрачає статус єдиного суб’єкта інтегрування і представлення 

інтересів великих спільнот. Кардинально розширюється локус управлінської діяльності, 

зміщуючи акценти з національного на наднаціональний та субнаціональний рівні. 

На сьогодні суттєвий вплив на етнічне та національне буття людства мають 

процеси глобалізації, які практично охопили всі рівні світового політичного процесу, 

та призвели до наслідків у економічній, політичній та культурній площинах. Головним 

політичним аспектом глобалізації є трансформація державного суверенітету та певне 

послаблення національної держави, що, у свою чергу, призводить до політизації 

етнічності. Окрім цього, політизація етнічності може бути викликана реакцією окремих 

етнічних або соціальних груп на ці трансформаційні процеси, виступаючи при цьому 

в ролі своєрідної спроби зробити адекватну відповідь на виклики глобальних метаморфоз. 

У культурній сфері вона проявляється як намагання цих суб’єктів політики протидіяти 

загальносвітовим процесам уніфікації, при цьому ними підкреслюється власна 

унікальність та неповторність культури. У політичній площині політизація етнічності 

може бути спричинена спробою окремих етнічних груп залишити собі контроль над 

політичними процесами у державі, запобігти трансформаціям державного суверенітету; у 

певних випадках цей феномен може слугувати засобом для реалізації державотворчих 

прагнень певної етнічної групи (або її політичної чи інтелектуальної еліти, що прагне 
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скористатися привабливою можливістю втілити їх в життя, коли національна держава 

переживає певні метаморфози) чи створення певної автономії на території її компактного 

проживання. 

Процес етнізації політики свідчить про можливість переходу частини суверенітету 

влади народу до його етнічних складових, який проявляється в посиленні бажання 

здобути або розширити доступ представників етнічних груп до влади, отримати 

можливість впливати на ухвалення управлінських рішень. Політизація етнічності має 

всі ознаки феномену світового масштабу, оскільки результатом цього процесу став розпад 

СРСР та деяких інших держав, вона відіграє важливу роль у внутрішньодержавному 

житті багатьох сучасних, ззовні стабільних, європейських держав [312].  

Однозначного визначення щодо етнізації політики в науковій літературі ще не має, 

для пояснення цього феномену використовують такі поняття, як «етнізація політики» 

або «політизація етнічності». Але більшість дослідників вважає, що, незалежно від 

назви, такий процес притаманний третьому, завершальному етапу етнічних процесів – 

визріванню етнічного конфлікту. Цей етап має характерні риси, зокрема, відбувається 

активізація діяльності етнічних груп, яка направлена на перехід від суто соціально-

культурних до політичних вимог: етнічні групи намагаються отримати можливість 

впливати на розподіл влади, брати участь у контролі за справедливим перерозподілом 

соціальних благ та економічних ресурсів, які набирають особливого значення в 

умовах глобалізації. Нагадаємо, що перший етап – це набуття політичної свідомості; 

другий – політична мобілізація на досягнення певних цілей [192]. 

Дж. Ротшильд, наприклад, пропонує під поняттям політизація етнічності розуміти 

чотири основні напрями посилення їхньої діяльності: 1) переконувати нацменшини, 

що політика є корисною справою для їхніх культурних цінностей; 2) стимулювати 

зацікавленість і стурбованість етнічних спільнот зв’язком політики з розвитком їхніх 

культурних цінностей; 3) активізувати процес перетворення їх на самосвідомі етнічні 

групи; 4) спрямовувати діяльність етнічних спільнот у політичне русло [195]. Отже, 

політизація етнічності за певних умов може або прискорювати або гальмувати 

політичний розвиток держави. Як наслідок, із політичної арени зникають відомі та 

з’являються нові суб’єкти міжнародних відносин. Процес політизації також сприяє 

перетворенню особистого пошуку людини свого місця і ролі у сучасному світі на 

групові вимоги відповідного ставлення до влади, створюючи відповідні умови для 

виходу психологічно-культурної енергії етнічних спільнот. Тому процес політизації 

етнічності можна охарактеризувати, як процес формування у етнічної спільноти 

політичної свідомості, необхідність мобілізації для досягнення певної мети, вихід на 

політичну арену та боротьба за участь у прийнятті політичних та управлінських 

рішень та контролі за їхнім виконанням. Тобто це процес перетворення етнічних 

спільнот на суб’єкти історії. 

На нашу думку, будь-яка однозначна відповідь не буде повністю пояснювати весь 

феномен політизації етнічності та його еволюції, оскільки, як відомо із історичних 

джерел, етнічний фактор впливав на розподіл влади ще задовго до виникнення політики 

як явища. Етнічний фактор починає проявляти себе ще у до політичну добу, ґрунтуючись 

на родоплемінному способі організації суспільного життя. Поява ранньокласових 

суспільств також завдячувала існуванню передполітичним структурам етносу. Історично 

першими етнополітичними утвореннями були античні поліси та давньосхідні держави, в 

яких великий вплив на внутрішню та зовнішню політику чинив саме етнічний фактор, 

підтвердження чому знаходимо у творах Платона, Арістотеля, Страбона та деяких 

інших мислителів. Однак сам процес політизації зароджується і починає втілюватися у 

життя десь у ІІІ-І тисячолітті до н. е. [195]. Але в подальшому, з появою перших імперій, 

які спричинили занепад перших етнічних держав, а надалі створення федерацій та 

конфедерацій, призвело до встановлення легітимності політичної влади виключно 
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«зверху», тобто питання влади і самоврядування вважалися виключно правом династії 

та станових еліт. 

Саме тому до сьогодні у політиці етнічність експлуатується в основному з метою 

стабілізації чи дестабілізації поточної ситуації, консолідації і мобілізації населення чи 

його деморалізації та роз’єднання. Деякі аспекти етнічності можуть бути навмисно 

гіпертрофовані, а то й взагалі сконструйовані. Окремий індивід чи група можуть 

зарахувати себе до якогось етносу, заявивши тим самим про відносно стійку й етнічно 

забарвлену систему своїх уявлень та оцінок. Етнічність індивіда чи групи може 

конструюватися також ззовні, наприклад, державою чи якоюсь партією для того, щоб 

приписати їм потрібні характеристики, якими потім можна вдало маніпулювати. 

Хоча, звичайно, етнічність не може бути сконструйована повністю. 

Через планування й організацію колективних дій можна більш точно прогнозувати 

характер політичного впливу на населення. Етнічність експлуатується у політиці саме 

через вплив на здатність і готовність населення втягнутися в колективну дію. 

Похибки в етнічній ідентифікації можуть призвести до ухвалення таких рішень, 

наслідки яких можуть дати зворотний ефект, вести, наприклад, до мобілізації на певні 

дії не тих, хто підтримує акцію, що планується, а тих, хто налаштований проти неї. 

Типовим прикладом є використання етнічного чинника в організації голосування. За 

справедливим зауваженням російських дослідників В. Кувалдіна і А. Рябова, у таких 

суспільствах «замість традиційного суперництва між правими і лівими силами 

розгортається новий конфлікт – між прихильниками максимально можливого збере-

ження національної самобутності і прихильниками універсалізації, інтеграції у 

міжнародні структури» [275, с. 46]. У такому випадку надзвичайно актуальним має стати 

питання щодо усвідомлення народними обранцями того місця, яке має посісти в нових 

умовах національна держава. Глобалізаційні процеси як об’єктивне і надзвичайно 

потужне явище продовжують набирати обертів і без їхнього схвалення чи заперечення. 

Але національні політичні лідери мають у своєму розпорядженні чимало засобів для 

того, аби скорегувати розвиток цього явища з урахуванням особливостей власної 

країни і використати його для підвищення добробуту свого народу [148]. 

Деякі вітчизняні дослідники акцентують увагу саме на процесі етнізації політики, 

який набуває більш питомої ваги у етнічній, національній та політичній сферах 

суспільного життя. На їхню думку, це поняття «відбиває тісний взаємозв’язок між 

етнічністю і політикою, який є особливо складним та суперечливим в умовах 

сучасного загальносвітового політичного процесу» [114]. Також у деяких випадках 

під етнізацією політики можна розуміти штучне використання етнічних факторів у 

політичному процесі в інтересах його окремих суб’єктів у тому разі, коли існуючий 

конфлікт не є етнополітичним за своїм походженням (рис. 1.6). 

 
Рис. 1.6. Основні сфери формування політизації етнічності 
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Таким чином, етнізацію політики можна визначити як феномен, що виникає на 

перетині різних сфер суспільного життя людини (політичної, соціальної, економічної) і 

характеризується поширеним впливом етнічних, національних факторів на політичний 

процес та набуття ним певного етнічного забарвлення.  

Натомість, на думку деяких дослідників, політизувати етнічність означає: 1) надати 

людям можливість усвідомити роль політики для збереження їх етнокультурних 

цінностей і навпаки; 2) стимулювати їх увагу до цього взаємозв’язку; 3) мобілізувати 

їх на формування етнічних груп, що мають однакову самосвідомість; 4) спрямувати їх 

поведінку у сферу політичної діяльності, спираючись на це усвідомлення та групову 

самосвідомість [505, с. 37]. Проблема політизації етнічності ґрунтовно вивчається 

західними фахівцями в галузі етнополітики – Д. Беллом, Дж. Келласом, У. Ньюмен, 

Дж. Ротшильдом, Е. Смітом та іншими [192].  

Цікавою щодо аналізу політизації етнічності є точка зору О. Майбороди [311, с. 125-

126], який вважає, що процес політизації етнічності є заключною стадією етнічної 

консолідації, яка у своєму розвитку проходить три етапи (рис. 1.7):  
 

 
Рис. 1.7. Етапи політизації етнічності 

 
Процеси політизації етнічності можуть проходити у різних формах, – це і пікети, 

демонстрації, акції непокори, повстання, конфлікти, й навіть війни, за допомогою 
яких етнічні спільноти можуть заявляти про себе як про нових акторів на політичній 
арені. Тобто відповідний процес може бути як легітимним і толерантним, так і 
деструктивним. Наприклад, у 90-х рр. було зафіксовано близько 50-ти великих 
політичних подій, які мали етнічне забарвлення. На сьогодні їх кількість динамічно 
збільшується, що достатньо серйозно впливає як на долі окремих націй та держав, так 
й усього світу й окремих його регіонів [542]. 

Політизація етнічних суб’єктів – це реакція на ті або інші дії влади стосовно етнічних 
груп та суспільства в цілому. Як правило, це одна із форм самозахисту етнічних спільнот, 
оскільки історія має багато прикладів того, як політика держави та поведінка національної 
більшості становили небезпеку для етнічних спільнот: численні осередки сепаратизму у 
Іспанії (Країна басків, Каталонія), Велика Британія (Північна Ірландія, Шотландія), 
Бельгія (Валлонія та Фландрія), Франція (Корсика), акції протесту громадських 
організацій, заснованих за етнічною ознакою, та праворадикальних політичних партій, 
що виступають проти інтеграції своєї країни у глобальний простір. Такі явища глоба-
лізації, як пожвавлення процесів міграції та корінна системи міждержавних сполучень, 
наслідком чого є стрімке зростання кількості мігрантів переважно в розвинутих 
країнах Західної Європи та Північної Америки, також є причинами виникнення 
етнополітичної напруженості та політизації етнічності.  



● В. І. Андріяш ● 

 

48 

Саме тому більшість європейців сьогодні відчуває страх перед можливим поглинанням 

їх чужорідними етносами. На це є декілька причин. По-перше, посилення процесу 

«старіння» представників окремих етносів, зокрема західноєвропейських. Причинами 

цього є: суттєве зниження народжуваності, збільшення середньої тривалості життя 

(особливо несприятлива ситуація в Німеччині, Данії, Австрії, Бельгії, Італії, де коефіцієнт 

фертильності мінімальний, що загрожує скороченням чисельності населення цих країн 

через 50 років приблизно наполовину), зменшення кількості шлюбів між представниками 

етнічних груп і суттєве збільшення екзогамних шлюбів. Тому в нинішніх умовах 

демографічних змін в Європі велику, ніж раніше, актуальність набувають питання, 

пов’язані з міждержавною міграцією населення та необхідністю робочої сили.  

По-друге, на тлі цих процесів різко зростає антипатія корінних мешканців цих держав 

до прибулих мігрантів, особливо до мігрантів-мусульман. В умовах депопуляції 

населення Європейського регіону міграційні контингенти прийшлого населення, яким 

характерна більш висока народжуваність, вносять суттєві зміни в його національну 

структуру. Наприклад, у сім’ях вихідців із Індії, що проживають в Англії, кількість 

дітей більш ніж у 2 рази вище відповідного показника для корінного населення. Це 

означає, що частка дітей мігрантів, які народилися на території європейських країн, 

значно вище частки останніх у населенні приймаючих країн. Особливу проблему 

створюють змішані шлюби й пов’язані з ними питання громадянства. У Німеччині 

нині мешкає понад 15 млн іммігрантів. Майже кожен п’ятий її мешканець родом із-за 

кордону чи його батьки були іммігрантами. Деякі іммігранти навіть після серйозних 

спроб інтегруватися в німецьке суспільство не можуть знайти себе в ньому й 

відчувають гостру ностальгію за прабатьківщиною [66, с. 3]. Тим самим проблема 

адаптації й інтеграції іноземців переросла в зовсім іншу – проблему співіснування 

корінного населення з новоутвореною національною меншістю. 

Засоби масової інформації досить часто повідомляють про конфліктні ситуації, які 

виникають між націоналістично налаштованими молодими людьми західноєвропейських 

держав і «кольоровими» мігрантами, що підтверджує тезу про тісний взаємозв’язок 

сучасної демографічної ситуації в Європі з проблемою посилення дестабілізації 

міжетнічних відносин.  

Певна напруженість, викликана депопуляційними процесами, відчувається і в окремих 

країнах Східної Європи: в Угорщині, Болгарії та ін. Це ж стосується і України, де 

природний спад населення в кінцевому підсумку призведе до загального його «старіння», 

а це, у свою чергу, внесе елементи напруженості на ринок праці. Вже сьогодні основа 

більшості колективів на багатьох підприємствах формується з представників «далеких 

етносів».  

Процес «старіння» європейських націй не є виключенням, адже новий світовий рекорд 

за темпами «старіння» нації встановлює Японія. Звичайно, існуюче тут жорстке законо-

давство щодо міграції не загрожує дестабілізацією Японії міжетнічних відносин. Однак і 

тут може постати питання про імміграцію робочої сили, і тоді проблема міжетнічних 

відносин не змусить себе чекати. 

Німецький фонд «Населення Землі» зробив аналіз перспектив росту населення 

планети до 2050 р., яке збільшиться з сьогоднішніх 6,6 до 9,3 млрд осіб. Найбільший 

приріст спостерігатиметься в Африці, населення якої становитиме більше мільярда 

осіб. Загалом у країнах, що розвиваються (за винятком Китаю, в якому населення збіль-

шиться лише на 9 %), населення зросте на 62 % – із теперішніх 4,1 мільярда осіб до  

6,6 мільярда. Щодо населення індустріальних та постіндустріальних країн, його частка 

також збільшиться, але не так критично і не у всіх країнах рівномірно, найбільший 

приріст прогнозують США та Канаді [237].  

В Європі в деяких країнах (Швеція, Іспанія, Греція, Норвегія, Туреччина та ін.) 

спостерігатиметься незначний приріст населення, в інших же приріст населення буде 
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або нульовим, або, як у Великій Британії, Росії, Україні та низці східноєвропейських 

країн, негативним. Країни європейського континенту (разом із Росією та Туреччиною) 

очікують зменшення кількості мешканців з 733 до 669 мільйонів осіб. Сьогодні європейці 

становлять 11 % від загального населення Землі, а в 2050 році, як вважають дослідники, – 

будуть становити лише 7 % [508, с. 5]. 

З огляду на отримані дані, фонд «Населення Землі» прогнозує різке збільшення 

міграційних потоків у всьому світі, причому маршрути цієї міграції будуть усе більш 

різноманітними [237]. Особливо посилиться міграційний тиск на «традиційні» країни, 

насамперед, на країни Європи, у тому числі Україну й Росію, Польщу. Науковці вже 

передбачають екологічні міграційні хвилі, спричинені змінами клімату, розширенням 

пустель, нестачею води, зменшенням площ лісів, деградацією океанів, забрудненням 

повітря, землі, води й морів. За деякими дослідженнями, це може спричинити 

зростання екобіженців до 150-200 млн [239, с. 3].   

Посилення глобальних і регіональних міграційних потоків підриває існування 

держави-нації, розмиває її кордони, національну ідентичність. Держави фактично 

втратили свою головну роль у контролі за міграцією, він тепер здійснюється на 

міжурядовому і міждержавному рівнях. Сучасні мігранти переміщуються по світу, в 

якому міжнародне право почало впливати на внутрішнє законодавство, а міжнародні 

установи відстежують міграційні процеси та втручаються в них. Наскільки інфра-

структури та засоби управління стають міжрегіональними й трансконтинентальними, 

настільки вони впливатимуть на глобалізацію самих міграцій та формуватимуть її. 

Бурхливі демографічні процеси будуть важливим чинником відтворення та кіль-

кісного зростання мусульманського населення. Так, завдяки високому рівню народжу-

ваності та напливу емігрантів із Північної Африки, Близького Сходу та Південної Азії 

мусульманське населення Європи за останні 30 років зросло втричі. Якщо така тенденція 

збережеться, то до 2020 року мусульмани складатимуть 10 % населення країн 

Євросоюзу [237]. 

Настав час відкинути ілюзорні сподівання на те, що Захід нібито володіє можли-

востями й ресурсами перетворити мусульманські діаспори (або ісламські держави) «за 

власним образом і подобою». Сьогодні Європа неспроможна нав’язати свої стандарти 

і цінності ісламському світові. Натомість мусульмани в європейських державах все 

більше замикаються в межах власного культурного, конфесійного, мовного середовища і 

намагаються витворити щось на кшталт «паралельного суспільства», адаптуючи 

«європейське довкілля» під звичний для себе спосіб життя [237]. Для осілих в Європі 

мусульман питання не в тому, що обрати – традиційно-ісламський чи західний спосіб 

життя, а в тому, як успішно функціонувати ісламу на Заході. 

Тому не випадково нині в західноєвропейських країнах проживає багато неасимильо-

ваних мусульман-іммігрантів [382, с. 271]. Але мусульмани складають лише одну (хоча і 

помітну) частину могутнього іммігрантського потоку. На тлі демографічної кризи масова 

імміграція в Європу людей різних вірувань і культур, на думку американського політика і 

вченого П. Б’юкенена, розмиває та підриває культурну цілісність європейської цивілізації, 

загрожує її існуванню [382, с. 271-272]. Однак, як зазначає В. Кривцова, деякі держави, 

які беруть участь у європейській інтеграції, інколи навіть не намагаються гармонізувати 

загальний підхід ЄС до питань украплення етносами (представниками національних 

меншин) своєї ідентичності. Наприклад, Франція, сприяючи своїй республіканській 

політиці послідовної асиміляції, намагається максимально нівелювати всі відмінності між 

членами різних груп до ідеалізованої «французськості», деполітизуючи їх через приватну 

сферу. Натомість, Німеччина, опираючись на систему тимчасової інкорпорації, створює 

для ненімецьких меншин, практично нездоланні перепони при отриманні ними 

громадянства, сприймаючи їх, наприклад, турецьку меншину в Німеччині, просто як 

«гастробайтерів» [271, с. 250]. 
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На цьому фоні виявляються зовсім невипадковими суттєві електоральні досягнення 

політичних рухів націоналістичного напряму в таких країнах, як Німеччина, Австрія, 

Франція та ін. Яскравим підтвердженням цього є електоральні й політичні досягнення 

праворадикального «Національного фронту» Жан-Марі Ле Пена у Франції і право-

популістської «Австрійської партії свободи» Йорга Хайдера в Австрії, стійке зростання 

популярності сепаратистських партій у Квебеку, Шотландії, Фландрії і Ломбардії та ін. 

Крім традиційних звинувачень на адресу іноземців, їх політична пропаганда спрямована 

також проти неефективного центрального уряду і містить вимоги політичного відокрем-

лення процвітаючих регіонів своїх країн від бідних, які, на їхню думку, живуть за 

чужий рахунок [271, с. 250-251]. 

Не меншою мірою загрожує етноспільнотам і політика етноциду – знищення групи 

не насильством, а примусовою асиміляцією, руйнуванням етноформуючих ознак – мови, 

звичаїв, традицій, історичної пам’яті. Також спільноті може загрожувати депортація – як у 

межах самої країни, так і за її межі. Але найчастіше в політичній практиці зустрічаємо 

політику дискримінації етнічної групи зі сторони більшості в соціальній сфері. Представ-

ники національних меншин починають усвідомлювати, що існують ділові сфери та 

професії, потрапити до яких у них немає можливості, – це і престижні вищі навчальні 

заклади, органи місцевого самоврядування та влади, керівні посади у вищих ешелонах 

влади. Такі обмеження є свідченням наявності політичної дискримінації, оскільки саме 

так більшість намагається зберегти свої соціальні переваги у суспільстві, а це і заробітна 

плата, рівень добробуту, перерозподіл соціальних пільг. Наявність монополізації 

більшістю владних важелів дає їм можливість нав’язувати суспільству свої норми, 

цінності, мову та історичний міф [312].  

Як би ми не ставилися до сучасних змін на політичній карті світу та України, 

внаслідок глобалізаційних процесів, які обіцяють стати одним із найбільш вражаючих 

феноменів у новітній історії, зрозуміло одне: в глобальному сенсі національна та 

етнічна проблеми можуть стати, а, навіть, вже стали однією із найболючіших проблем 

сучасності. Тому деякі науковці стверджують про реальну етнічну глобальну кризу, що 

охопила нашу планету. Неконтрольовані національні емоції, які залежно від конкретних 

обставин набувають форм обґрунтованого національного самоствердження або 

агресивного націоналізму, призводять до драматичних колізій практично на всіх 

континентах, але особливо на «периферії» світової цивілізації. Отже, зростаюче прагнення 

країн, народів і груп населення до самоідентифікації роблять сучасний світ все більш 

нестійким і малопередбачуваним. 

Як зазначає І. Курас, «не можна недооцінювати значущості політизованих етніч-

ностей, які спроможні, як це вже не раз довела історія, легітимізувати або делігіти-

мізувати політичну систему, державу» [280, с. 95]. 

Реальність погрози етнічної та національної агресії зумовлена тим незаперечним 

фактом, що її причини існують сьогодні й, можливо, будуть існувати у майбутньому. 

За висновками І. Кураса, «завжди залишатимуться домінуючі й підлеглі етнічні групи, 

а разом із тим зберігатиметься таке потужне джерело міжнародних конфліктів, як етнічне 

невдоволення, прагнення до етнічного самоутвердження й національної незалежності. Так 

само є неминучим ієрархічний устрій поліетнічних соціумів, коли вершину ієрархії 

посідає «титульна нація», чиє політичне керування є умовою внутрішньої стабільності. 

Навпаки, «правління меншин», особливо у випадку слабких і несформованих демократій, 

здатне спровокувати їх конфлікт із більшістю» [280, с. 661]. Міжнаціональні суперечності 

можуть призвести до найтрагічніших наслідків. І не тільки для окремої держави, а й для 

світового співтовариства в цілому. Уже сьогодні в умовах світу, що глобалізується, 

має місце конфронтація між мусульманським Сходом і християнським Заходом, що 

має міжнародний характер [129]. 
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Тому під натиском зазначених процесів все гостріше постає питання збереження 

власної ідентичності етносу та нації. Глобалізація, за визначенням Г. Ділігенського, 

«призводить до того, що суспільні макросоціальні відносини між людьми виходять за 

межі національно-державних спільнот, набуваючи транснаціонального характеру… 

адже традиційно більшість людських спільнот, членом яких відчував себе індивід, 

соціальний простір в якому були замкнені його зв’язки із суспільством… була країна, 

нація, держава» [141, с. 11]. Цю ж думку підтримує й У. Бек, зазначаючи, що «разом із 

глобалізацією… руйнується структура основних принципів, згідно з якими до цього 

часу організовувались та жили суспільства й держави» [44, с. 45]. 

У цілому посилення національно-орієнтаційних цінностей у глобалізованому світі 

має зіграти роль противаги, яка обмежує негативні, дегуманізовані й десоціалізовані 

наслідки глобалізації. На думку З. Баумана, відродження етнічності, пов’язане не з 

національно-державними пріоритетами, а, навпаки, з послабленням ролі національної 

держави, і відображає «денаціоналізацію держави» й «приватизацію національності», 

тобто «розрив між державою та нацією… Етнічність стає одним із символічних центрів, 

навколо яких формуються гнучкі та вільні від санкцій спільноти, конструюються та 

стверджуються індивідуальні ідентичності» [628, р. 167].  

Саме тому на сьогодні процеси глобалізації та їх вплив на етнічне й національне життя 

людства неможливі без розуміння етнічної глобалізації та її наукового обґрунтування 

(рис. 1.8).  

 
Рис. 1.8. Співвідношення етнічного та національного в умовах глобалізації 

 

У літературі існує декілька підходів до розуміння етнічної глобалізації сучасного етапу 

суспільного розвитку. На думку А. Кузьменко, вона складається з двох основних 

процесів: ріст загальної чисельності населення планети та взаємна асиміляція різних 

етнічних груп. При чому, підкреслює він, цей процес прискорює все зростаюча імміграція 

(як легальна, так і нелегальна) до країн Заходу [278]. У результаті глобалізації змінюються 

духовні параметри нової цивілізації, і незважаючи на всі переваги, вона містить 

небезпеку втрати культурної та національної ідентифікації.  

На нашу думку, в умовах глобалізації, яка є об’єктивним процесом, народам треба 

вчитись жити разом, зберігаючи власну етнічну, культурну, релігійну та іншу 

різноманітність. Глобалізація, з одного боку, сприяє ослабленню почуття етнічності, 

але з іншого – вона посилює етнізацію свідомості, на противагу технізації, урбанізації, 

асиміляції. Відбувається процес національного самоствердження й самозбереження, коли 

людина усвідомлює себе не тільки як представник й носій культури, ментальності 

передусім конкретного народу, але й водночас як людини всесвіту [436, с. 21].  

Дослідники, які звертають особливу увагу на етнічний аспект глобалізації, вказують на 

ускладнення ідентифікаційних процесів в умовах глобалізації. З одного боку, формується 

щось на зразок глобальної ментальності, поширюються схожий спосіб життя, стандарт 

поведінки, ціннісні та мовні уподобання. З іншого боку, інтенсифікується процес 

Національне Етнічне 
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утвердження народами групової, територіальної, етнічної ідентичності. Природний у 

своїй основі він часто набуває хворобливих форм, супроводжується тенденціями до 

відокремлення [362, с. 140]. 

Так, А. Гальчинський акцентує увагу на тому, що глобалізація впливає на зближення 

культур та національну ідентичність людей. Проте зазначає, що таке зближення «ніякою 

мірою не означає формування будь-яких уніфікованих, кимсь нав’язаних стандартів… 

Формула глобального суспільства базується на протилежному – зближення культур 

не шляхом універсалізації, а, навпаки, – на основі саморозвитку і самозбагачення». 

Щодо збереження національної ідентичності, то, на думку А. Гальчинського, це «одна 

з принципових ознак індивідуалізації суспільного прогресу, у тому числі й глобального 

розвитку, його персоніфікації та олюднення. Це водночас і системна прерогатива 

глобального суспільства» [103, с. 276]. 

Під впливом глобалізації по-новому актуалізується проблематика етнічної і 

етнокультурної ідентичності [333, с. 22]. Глобалізація робить виклик ідентичності, що 

існувала раніше, об’єктивно впливає на модернізацію суспільства в річищі нових 

цивілізаційних вимог, змінює етнічні реалії, але й загострює «почуття національної 

самоідентифікації» [245, с. 13]. 

На думку М. Ільїна, «за всієї об’єктивності єдності світу його фрагментація – від 

екологічної та етнічної до цивілізаційної і соціально-класової – досі зберігається, а 

подекуди навіть загострюється через залучення до глобального контексту» [204, с. 188]. 

Не всі дослідники погоджуються з цими висновками, зокрема Е. Заграва пише: «якщо 

раніше одні нації завойовувалися, придушувалися іншими, то в умовах сьогодення 

глобальний, безликий, технократичний світ загрожує самому існуванню націй як 

окремих спільнот людей, що мають свої духовно-культурні ознаки та прикмети, і спільне, 

окреме від інших націй, господарство. Уся історія націй – це боротьба з іншими націями 

за волю, за домінування, за переваги, за першість» [184, с. 5]. У глобально цілісній системі 

етноси не ставлять за мету збагачувати один одного, а, навпаки, взаємопоглинаються, 

адже їхні культури не отримують імпульс для саморозкриття, а нівелюються, країни 

не еволюціонують, співпрацюючи, а уніфікуються [343, с. 102]. Отже, країнам їхньої 

культурної ідентичності, самому їх національному виживанню загрожує швидка атака 

культурної «американізації» – ціна занурення в глобальний капіталізм» [177, с. 81; 

343, с. 102]. Це свідчить про потенціал західної моделі розвитку, яка визначає й уособлює 

цю тенденцію глобалізації» [137]. 

В Україні загальносвітові тенденції етнічної глобалізації лише починають проявлятися 

в окремих аспектах економічного, політичного та суспільного життя. Проте їх вже не 

може «не помічати» ні уряд, який вирішує масштабні управлінські завдання, ні 

громадяни, що стикаються з проблемами етнічних взаємин на побутовому рівні [405]. 

Етнічна глобалізація в Україні до теперішнього часу проявлялася, щонайменше, у двох 

суперечливих тенденціях. З одного боку, глобалізація уніфікує й інтернаціоналізує 

населення, а з іншого, вносячи у життя посттоталітарної держави елементи сучасної 

демократії, стимулює процеси культурного і духовного відродження, регіоналізації і 

прагнення до етнічної ідентифікації як титульної нації, так і національних меншин.  

На нашу думку, етнічна глобалізація – це одна з форм глобалізації, під якою треба 

розуміти процес зростаючої уніфікації в житті етносів (народів) в умовах поширення 

єдиних, спільних для всього людства технологій, культури, ідей, ціннісних орієнтацій, 

способу життя, поведінки тощо, який або призводить до втрати етносами культурної, 

національної етнічної ідентифікації, або навпаки пробуджує інстинкт самозбереження 

етносом етнічних особливостей свого народу. 

Для українського етносу в сучасних умовах існує небезпека втрати своєї національної 

ідентичності, тому найнагальніша проблема – проблема етнічної самоідентифікації 

українців, тобто ототожнення кожного українця саме з українським етносом. Зважаючи на це, 
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державна етнічно-культурна політика повинна бути спрямована на створення 

належних умов, спрямованих на збереження етнічної самобутності, зростання рівня 

культури та відродження української національної свідомості, національних народних 

традицій та громадянського патріотизму.  

Ми не поділяємо точку зору російських дослідників, які вважають, що процеси 

етнічної глобалізації у світі з огляду на «посилення взаємопов’язаності світу через 

взаємопроникнення окремих його фрагментів (просторових, демографічних, мовних, 

культурних, політичних, економічних тощо) є поки що не результатом, а лише 

«обіцянкою» глобалізації» [204, с. 188]. Глобалізація, насамперед, впливає на національну 

свідомість, яка є складною модернізованою системою духовних феноменів та їх утворень, 

які виникли та сформувалися в процесі історичного розвитку нації та відображають 

основні засади її буття та розвитку [268, с. 82]. 

Процеси, що відбуваються в умовах глобалізації, потребують розроблення нового 

погляду на етнічні проблеми в політичному суспільстві на рівні окремої держави. 

Адже, на думку деяких дослідників, більшість країн в умовах глобалізації не 

еволюціонує, співпрацюючи, а уніфікується [343, с. 102]. Це призводить до того, що в 

сучасних умовах своєрідність народів іде в минуле, у традицію, у фольклор й існує як 

пережиток минулого. Етнічна, національна ідентичність втрачає сенс. Втрачаються 

критерії (історична пам’ять, національна мрія, національна ідея, національний менталітет і 

характер, тощо), які лежать в основі процесу ідентифікації й усвідомлення ідентичності, 

тому важко максимально адекватно зарахувати певного суб’єкта (індивідуального чи 

колективного) до конкретної етнічної чи національної спільноти [605, с. 52]. Процес 

посилюється впливом «культурної «американізації» [177, с. 81]. Якщо раніше в часи 

європейської колонізації в країнах Латинської Америки й Африки на це не звертали 

уваги, тому одна нація поглинала іншу, розчиняючи в собі без залишку культуру 

скореного народу [343, с. 101-102], то сьогодні збереження культурної своєрідності в 

сучасному суспільстві стало оцінюватися як вище досягнення цивілізації. Починається 

плановий підхід до збереження культурного генофонду всього людства і кожної 

окремої країни в рамках ООН. Культурна політика є системою практичних заходів, 

які фінансуються, регулюються і значною мірою здійснюються державою (приватними 

особами), спрямованих на збереження, розвиток і збільшення культурної спадщини нації 

[343, с. 102]. Культурна політика в багатьох країнах сьогодні переорієнтовується з 

моделі асиміляції, в якій меншості відмовляються від своїх культурних традицій і 

цінностей, замінюючи їх тими, яких дотримується більшість, на мультикультурну модель, 

де індивід соціалізується з етнічною культурою свого етносу. 

Інший приклад безпосередньо пов’язаний із взаємовпливом етнічної та економічної 

глобалізації. Адже це тільки в моделях гарно описується «взаємна асиміляція різних 

етнічних груп» [118]. На ділі регіональні конфлікти і зони нестабільності призводять 

до масового переселення переважно мусульманських народів, причому в основному 

азіатського походження до країн Європи та Америки, які мають достатньо високий рівень 

життя, але невисоку (на відміну від емігрантів) народжуваність. Так що йдеться насправді 

не про змішування етносів, а про поглинання європейців вихідцями з різних регіонів 

Азії, Кавказу, Північної Африки.  

Глобалізація принесла плоди і там, де етнічний фактор майже не використовувався як 

зброя в політичних битвах. У Латинській Америці конфлікт між бідними і багатими в 

останні роки все більше усвідомлюється як боротьба пригноблених індіанців проти 

«білих прибульців» – креольської знаті. Навіть конфлікти, етнічна природа яких очевидна 

(близькосхідний та балканський), тлумачать як реакцію «бідних» на економічне 

панування «чужої меншості» [414].  

Такі обставини дестабілізують ситуацію в європейських державах, тому етнічна 

глобалізація в сучасному світі все більше буде впливати на глибину майбутніх змін на 
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етнополітичній карті світу в цілому і України зокрема. Поділяючи думку О. Картунова, 

відзначимо, що сьогодні існують всі підстави говорити про етнополітичну глобалізацію, 

як одну із відносно нових і виключно важливих форм глобалізації. О. Картунов вважає, 

що «етнополітична глобалізація – це історичний об’єктивний процес розповсюдження по 

всій земній кулі етнічних, національних та етнополітичних ідей і концепцій, піднесення 

етнічного ренесансу, посилення політизації етнічності, вибуху націоналізму та 

етніцизму, поглиблення етнополітичної дезінтеграції та інтеграції тощо» [225, с. 173]. 

У сучасних умовах становлення української державності ключовим питанням є 

вибір моделі майбутньої держави (унітарна, федерація, чи конфедерація), в якій 

повинні визначитися всі наявні етноси. Зафіксована в Конституції України формула 

унітарної держави у період політичних криз заперечується прихильниками більш 

гнучких, але в той же час менш стійких при активізації відцентрових тенденцій форм 

державного устрою. Зі зміною політичних еліт, що стоять при владі, перегляду 

підлягає також «європейський вибір» країни, концепція її національної безпеки, 

особливо в частині вибору військово-стратегічних партнерів [405]. Отже, з огляду на 

сформовані в Україні історичні умови, загроза реального розколу чи трансформації 

унітарної держави, її федералізації, а також кардинальний відхід від європейського 

вектора розвитку на користь Євразійського, можливі лише по лінії протиставлення 

українського та російського етносів. Саме тому настільки болючим, важкорозв’язними і 

легко провокуючими є суперечки навколо другої державної мови та економічної 

самостійності східних регіонів, де зосереджено і російськомовне населення, і основний 

виробничий потенціал країни. При цьому різноманіття проявів і суперечливість процесів 

етнічної глобалізації працюють як на благо, так і на шкоду стабільності і життєздатності 

української держави.  

Хоча варто наголосити, що статистичні дані стверджують, що за роки незалежності 

найбільш численні етнічні групи національних меншин, росіяни та євреї, скоротилися і в 

абсолютному, і у відносному вимірі, тоді як частка українців і кримських татар постійно 

зростає. Таким чином, процеси етнічної глобалізації сьогодні працюють на зниження 

відносної кількості мігрантів із республік колишнього СРСР, а також на збільшення 

частки українців, кримських татар і представників «далекого зарубіжжя», здебільшого 

азіатського походження [405]. При цьому на державному рівні ще досі не сформульована 

чітка концепція національної безпеки та етнічної політики, що не дозволяє вирішити 

цілу низку проблем, пов’язаних із регулюванням зовнішньої міграції в Україну. 

Вже зараз можна зробити висновок, що проблеми, викликані міграційними та 

етнічними процесами в розвинених країнах і в країнах третього світу, більшою чи 

меншою мірою будуть чекати в найближчі роки й Україну. Тому треба підготувати 

правову базу, зміст державної політики, відповідним чином кваліфіковані кадри і 

матеріальні ресурси, необхідні для вирішення завдань такого роду. В іншому випадку, 

окрім євразійського або російського фактора етнічної глобалізації, до якого ми поступово 

звикаємо, Україні доведеться зіткнутися також із ісламським, а у віддаленому, втім цілком 

реальному, майбутньому з китайським фактором міграції, у тому числі й нелегальному, у 

всіх його проявах.  

Із цього приводу варто зазначити, що український народ у сучасних умовах дуже 

вразливий щодо негативних впливів етнічної глобалізації, тому що протягом усієї своєї 

історії він так і не зміг виробити у своєму менталітеті державної свідомості, створити 

етнічну еліту, яка була б органічно пов’язана з українською нацією. Нині в Україні 

етнічна культура та ідентичність українського народу переживає кризу, люди 

«харчуються недоїдками» західної масової культури, з усього комплексу української 

етнічної культури залишилася лише українська мова, яка в майбутньому, може бути 

витіснена російською, а потім англійською та іншими. 



● Державна етнополітика України в умовах глобалізації ● 

 

55 

Незважаючи на це, більшість традиційних ідентичностей чинить опір розмитим у 

національно-культурному значенні поняттям. Саме необхідність опору, як відповіді 

на загрозу для національної ідентичності громадян, спонукає до ухвалення відповідних 

законів, направлених на захист своєї традиційної культури. Саме тому досвід останнього 

десятиліття довів неспроможність як радянської, так і багатьох західних етнополітичних 

доктрин постулювати стирання етнічних відмінностей і затухання етнічної самосвідо-

мості народів під впливом глобалізації. Навпаки, етнічна самосвідомість лише 

загострюється в результаті опору зазначеним уніфікованим тенденціям. Разом із тим, вона 

зростає також під впливом демократизації суспільства, при збільшенні можливості 

вільного волевиявлення громадян. Виявилося, що багато етнічних спільнот, що 

вважалися за радянських часів асимільованими зі спорідненими народами, насправді 

зберігають свою етнічну самобутність і особливу самосвідомість. І спроба «заштовхнути» 

етнічну активність тільки в сферу традиційної культури ніде у світі не увінчалася 

успіхом, оскільки була з самого початку приречена на провал. 

Тому дискусії в науковому середовищі про ідентичність у контексті євроінтеграційних 

і глобалізаційних процесів значно активізувалися останнім часом. У них беруть участь як 

теоретики, так і практики – філософи, політологи і політики, історики, антропологи, 

соціологи й діячі культури. На зміст дискусій відчутно плинули події в Європі останніх 

десятиліть ХХ століття, політично актуалізуючи європейські прагнення країн Центральної 

і Східної Європи, а це, у свою чергу, поновило дебати про європейськість у країнах 

Західної Європи. Водночас точаться дискусії про місце європейської культури та 

європейської цивілізації у світі. На їхню думку, невід’ємною складовою етнічної кризи 

останніх років стали протиріччя на території колишнього СРСР, які спершу успішно 

придушувалися союзним центром і заганяли вглиб. Йдеться не тільки про міжна-

ціональні чвари, а й про протистояння всередині окремих націй, роз’єднаних за 

регіональними або клановими ознаками, про територіальні суперечки, сепаратизм, 

автономістських рухах і т. п. [110].  

Процеси об’єднання, які відбуваються у Європі, стимулюють необхідність пошуку 

нової європейської ідентичності, яка, на жаль, вступає у певні протиріччя з національними 

ідентичностями населення країн Євросоюзу й сприяє появі нових форм вираження 

ідентичності, таких як «європеєць», «парижанин», «бретонець», «берлінець» тощо [502, 

с. 25]. 

Поява європейської ідентичності є наслідком кількох тенденцій та процесів. По-

перше, вона постає як колективна ідентичність усередині спільноти, сформованої в 

межах кордонів ЄС. Нагадаємо, що відповідно до конструктивістських концепцій 

продукування ідентичностей, саме за кордоном визначеної території з’являється образ 

«іншого», який є обов’язковою умовою появи будь-якого типу ідентичності. По-

друге, поява наднаціональної ідентичності «європеєць» є також необхідною з огляду 

на потребу легітимації існування наднаціонального інституту «Європейський Союз» 

для громадян країн-членів. Нагадаємо, що однією з найголовніших функцій ідентичності 

є легітимація того чи іншого інституту [575, с. 121]. 

Таким чином, поява наднаціональної колективної ідентичності «європеєць» засвідчує, 

що ЄС стає не менш важливим політичним утворенням, ніж національна держава. Як 

зазначає Д. Ольсен, «через європеїзацію створюються відчуття приналежності до 

європейської спільноти, відчуття емоційної прив’язаності до неї та спільної системи 

смислів і значень» [662], що існують у її межах. Отже, незважаючи на те, що «інституції 

та ідентичності є відносно стабільними елементами політичного життя» [662], їх 

трансформація під впливом інтеграційних процесів в Євросоюзі продовжується, і 

національні ідентичності стають більш інклюзивними (від анг. inclusion – включення). 

Це означає, що «іншими» визначаються не ті, хто є поза межами національних держав, а 

ті, хто є поза межами наддержавного утворення (ЄС у нашому випадку). 
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Процеси європеїзації, що відбуваються у соціокультурній сфері ЄС, можна 

описати словами Л. Седермана, на думку якого «перехід від одних кордонів до інших 

можливий тільки у разі соціальної трансформації, у ході якої положення тих чи інших 

елементів щодо кордонів системи (всередині чи зовні) змінюється разом із їх атрибутами 

та атрибутами самого суспільства» [633, р. 21]. Очевидно, що, як зазначає І. Тимофеєв, 

«процеси створення наднаціональної ідентичності є наслідком того, що входження 

держав до складу наднаціональних утворень також супроводжується поступовою 

зміною структури та ієрархії їх ідентичностей, корекцією ціннісних та світоглядних 

настанов, символічних та смислових систем, зрушеннями на осі координат «свій – чужий – 

співвітчизник – брат» тощо». Із цього випливає, що «створення наднаціональних утворень 

є не простим актом об’єднання роз’єднаних кордонами національних територій. 

Включення громадян інших держав до складу нового політичного утворення можливе 

тільки одночасно із включенням їх у нові смислові ряди (перевизначення своїх, 

чужих, співвітчизників, братів, переселенців і т. д.)» [355]. Отже, мета створення 

наднаціональних ідентичностей – «змінити природу кордонів як системи «включення-

виключення» [532]. Цю думку підтверджують дослідження, що з’явилися в західній 

політичній науці наприкінці 1980-х років. Як зазначає І. Тимофєєв, «науковці 

акцентували свій інтерес на зміщенні політичної ідентичності від національної держави 

до недержавних суб’єктів. Цей зсув пояснювався тим, що в умовах глобалізації 

національна держава «губиться» та тлі нарощення могутності наднаціональних 

співтовариств (ЄС, СНД)» [355]. 

Крім досліджуваної європейської ідентичності, новітній історії відоме створення 

щонайменше двох наднаціональних ідентичностей: «радянська людина» та «амери-

канець», «американка». Згадаємо, що за часів СРСР радянські люди ідентифікували себе і 

з наднаціональним утворенням «Радянський Союз», і з національною (або етнічною) 

державою (республікою), в якій вони мешкали. Національна і наднаціональна 

ідентичності існували поряд, не замінюючи одна одну. Навіть можна стверджувати, що 

наднаціональна ідентичність переважала, бо спочатку громадяни СРСР були 

радянським людьми, а вже потім «громадянами» відповідних національних республік. 

На прикладі внутрішньої та зовнішньої політики СРСР можна також переконатися, 

що створення та поширення власної ідентичності (ідей, змістів і цінностей) було метою 

зовнішньої та внутрішньої політики цього наднаціонального утворення. Аналогічно, 

мешканці США є спочатку американцями, а вже потім французами, євреями, росіянами і 

т. ін. [407, с. 62]. 

Процеси, пов’язані зі створенням наднаціональної ідентичності, що відбувалися у 

СРСР і США та зараз відбуваються в ЄС та СНД, є аналогічними за своєю структурою, 

методами реалізації та цілями. 

Німецький соціолог і культуролог Г. Шрадер зазначає, що «сучасна держава 

втрачає свій фундамент – національну ідентичність. Занепад великих ідеологій під час 

колапсу централізованих економік сприяє цьому процесу. Окрім того, у багатьох 

країнах національна ідентичність ставиться під сумнів і з іншої причини: національні 

держави, які виникли у постколоніальний період, на відміну від національних держав 

старого світу, особливо коли ми говоримо про країни з глибокими традиціями 

громадянського суспільства (Англія, Франція і т. д.), характеризуються поступовим 

розпадом національної та етнічної ідентичностей. Державні кордони є, радше, 

політичними, аніж етнічними, а національні ідентичності, як і етнічності, – це конструкції, 

які можуть конкурувати одна з одною» [603, с. 264-265].  

На його думку, посилення процесів етнічності притаманне виключно слабким 

національним державам. Як підтвердження, він наводить слабкий рівень національної 

ідентичності в країнах соціалістичної Східної Європи під впливом наступаючих гло-

балізаційних процесів. Автор вважає, що навіть наявність сильного націоналістичного 
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символізму у вигляді парадів, святкувань та ін. не в змозі приховати цю слабкість, і, 

як наслідок, можливість розпаду національної держави на декілька частин. Можливим 

засобом протидії таким процесам, Г. Шрадер вважає спроби створення певних 

інтернаціональних просторів, які будуть об’єднанні спільною економічною та 

соціальною політикою [603, с. 265]. Ми підтримуємо позицію дослідника, щодо 

можливості національними державами втратити свою національну ідентичність в 

умовах глобалізаційних процесів сучасної інформаційної доби. 

Для простої людини національна ідентичність та глобалізація виявляються поняттями 

доволі складними та незрозумілими, але необхідними для пояснення розвитку сучасної 

цивілізації. Більшість дослідників, які аналізують суспільні процеси, вважає, що саме 

глобалізація є причиною існуючої кризи сучасної цивілізації, тому що виступає на 

противагу національній державі як основній структурній одиниці об’єднання певного 

соціуму. Сучасна соціальна та культурна ситуація у світі сприяє процесу об’єднання в 

одне ціле етнонаціональних уявлень та уявлень про необхідність об’єднання людей 

саме через механізми правової держави, громадянського суспільства, існування яких 

направлено на забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Але в умовах 

глобалізації, коли індивід ідентифікує себе з певною спільнотою, він включає до цієї 

ідентифікації певне відносне протиставлення себе разом зі «своєю» спільнотою іншим 

спільнотам та індивідам, що до них входять. Це пов’язано, насамперед, із розумінням 

і визнанням не тільки відмінностей, а й певної «спорідненості» з цими спільнотами – 

й саме при входженні разом із ними до великих соціальних груп й суспільства загалом 

[86]. 

Тому, незважаючи на процеси глобалізації, які посилюються і отримують все більше 

прихильників, функціонування національного та етнічного є необхідною умовою для 

сучасного соціального та культурного розвитку світу. На думку Е. Смітa, у наступні 

років 50 національні культури будуть однією із основних передумов збереження 

етнокультурного розмаїття світу. Але деякі норми та поняття, такі як «етнос», «етнічна і 

національна ідентичність», «національний суверенітет», «право на самовизначення» 

тощо будуть корелюватися сучасними умовами, які вимагають переосмислення і зміни. 

Водночас необхідно сприяти розвитку та підвищенню рівня толерантності, відмовитися 

від насильства, зробити їх пріоритетними як у внутрішній, так і зовнішній політиці. 

Тому справедливим видається зауваження О. Гусейнова, що «процеси глобалізації 

можуть одержати моральну санкцію тільки у тому разі, якщо будуть поєднуватися з 

рівноправним діалогом культур і до того ж не будуть загрожувати соціокультурному 

розмаїттю людського буття, своєрідності традицій, звичаїв, вірувань тощо» [86]. 

Глобалізація та її процеси є небезпечними для більшості держав, оскільки становлять 

загрозу для територіальної цілісності, відкриваючи кордони або роблячи їх прозорими. 

Однак події початку ХХІ ст. демонструють посилення опору національних держав 

цим процесам та актуалізації національно-консолідаційних чинників у протистоянні 

глобалізації [502, с. 45]. 

Немає підстав сумніватися в тому, що національні політичні інститути перебувають в 

епіцентрі глобалізаційних процесів. Протягом тривалого часу вважалося, що національна 

держава є неодмінною основою політичної організації людства, але події останніх 

десятиріч поставили цей постулат під великий сумнів. Глобальні масштаби взаємозв’язків 

та взаємозалежностей не лише сприяють прискоренню еволюційного розвитку націона-

льних політичних інститутів, а й надають їм нових якостей – як консолідуючих, так і 

руйнівних. Останніх, судячи з принципів і реального втілення політики глобалізації, 

більше. 

Російський дослідник В. Іноземцев серед причин кризи національних держав і розквіту 

наднаціональних відносин виділяє: 1) концентрацію й централізацію виробництва та 

капіталу; 2) різку інтенсифікацію взаємодії між окремими громадянами й інститутами 
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націй-держав; 3) перенесення акцентів в ідеології й зовнішній політиці західних країн 

на гуманітарні аспекти та проблему прав людини; 4) дискредитацію моделі 

суверенного державного устрою в периферійних регіонах [207, с. 30]. 

Тому головним завданням, яке ставили і ставлять перед собою дослідники сучасних 

тенденцій розвитку національної держава та інституту національно-держаного 

суверенітету, є побудова на основі отриманих даних певної моделі держави і суспільства 

майбутнього, тобто максимально можливий довгостроковий прогноз. Такою метою 

задавалися вчені і мислителі ще задовго до появи глобального прогнозування, однак 

саме в сучасну епоху стрімких змін вона придбала особливу важливість і значущість, 

оскільки чим точнішим буде прогноз, тим ефективніше зможуть діяти політичні лідери в 

напрямі запобігання можливих негативних явищ у майбутньому. Моделі і сценарії 

глобального розвитку важливі тим, що дозволяють більш повно оцінити реалії сього-

дення і запобігти пагубним тенденціям майбутнього розвитку, тобто, по суті, це 

програма дій для керівників різних рівнів. 

Із вибудуваної дослідниками «п’ятиповерхової піраміди владних відносин», яка 

формується під тиском глобалізаційних процесів, лише один «поверх» виділено для 

національної держави [616, с. 230]. Частину власних функцій вона передає нагору 

(міждержавним і міжнародним об’єднанням), частину − вниз (територіальним та 

муніципальним органам). 

Як виявляє Г. Кіссінджер, «у багатьох частинах світу національна держава, що 

поки залишається одиницею політичної відповідальності, підпадає під вплив двох 

протилежних тенденцій: або розпадається на етнічні компоненти, або розчиняється в 

більших регіональних об’єднаннях» [234, с. 17]. Ф. Закарія стверджує, що «влада 

вислизає з рук суверенних держав у всіх напрямках – угору, вниз і на всі боки», маючи на 

увазі, що паралельно з наднаціональними й регіональними центрами влади державу 

послаблюють і національні інститути громадянського суспільства [703, р. 3].   

Соціолог О. Тоффлер констатує, що одні сили прагнуть перевести політичну владу 

з рівня держави-нації на рівень внутрішньонаціональних регіонів і груп. Інші сили 

намагаються підняти її на рівень міжнаціональних агентств і організацій. Як наслідок, 

«ці сили, складаючись, ведуть до розпаду високотехнологічних націй на більш дрібні 

й менш сильні одиниці» [546, с. 500-501]. 

Таким чином, національні політичні інститути підпадають під «магнітне поле» 

двох основних різновекторних (але, особливо слід підкреслити, не взаємовиключних, 

не «антагоністичних») тенденцій: гомогенізації та суверенізації [148]. 

Відомо, що гомогенізація (чи універсалізація), тяжіючи до однорідності й уніфікації у 

світовому масштабі, сприяє розмиванню політичного суверенітету народу і «нації-

держави» (як правило, багатонаціональної) «зверху». Саме ця обставина є головним 

об’єктом критики «антиглобалістів». На думку ж політолога А. Уткіна, основними факто-

рами, що сприяють втраті національного суверенітету, можна вважати: 1) падіння 

рівня патріотизму населення більшості країн; 2) зростаючий тиск недержавних 

організацій; 3) економічну експансію великих корпорацій; 4) трудову еміграцію жителів 

бідних країн у багаті; 5) етнічне самоствердження народів, позбавлених державності 

[564, с. 76-77].  

Наприклад, за песимістичним висновком російського дослідника А. Панаріна, «у полі-

тичному відношенні епоха глобалізації є новим феодалізмом. Вона нищить демократію в 

її прямому значенні політичного суверенітету народу, який вибирає і контролює свою 

владу, підмінюючи її владою міжнародних нотаблів» [395, с. 7-8]. 

З іншого боку, під тиском глобалізації набирають сили процеси суверенізації (чи 

локалізації, або фрагментаризації), які характеризуються тенденцією руйнування 

інститутів національної держави до рівня складових мовних, національних, релігійних 

чи етнічних компонентів. Отже, суверенізація вказує на посилення ролі окремих 
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суб’єктів влади в межах одного державного організму і тяжіє до його розпорошення 

«знизу» [148]. 

Відомо, що після Другої світової війни налічувалось більше 50 націй-держав, на 

сьогодні – близько 220, а за окремими прогнозами, на середину ХХ ст. їх буде не менше 

500 [57, с. 44]. Такі доволі масштабні прогнозування інколи вважають достатнім 

аргументом на користь «живучості» нації-держави в сучасних умовах. Проте, за нашою 

оцінкою, у цьому відношенні, передусім, слід керуватися не кількісними показни-

ками, а загальними тенденціями. Реалізація ідеї суверенізації в повному обсязі була б 

катастрофічною для людства. Дійсно, за справедливим зауваженням російського 

дослідника Є. Алаєва, якщо Земля роздробиться на 3 тисячі суверенних держав (за 

кількістю етносів), то «з майбутнім можна розпрощатися» [7, с. 85]. До такої перспективи 

підштовхували б не лише конфлікти на національному ґрунті, а й загальна некеро-

ваність суспільними процесами світового значення. 

Ф. Фукуяма вважає, що ключовим фактором підриву принципу національного 

суверенітету виступає адміністративно-організаційна слабкість більшості держав, що 

виникли останнім часом на уламках колишніх імперій. Це примушує коаліцію таких 

провідних країн світу, як США, Японія, Австралія, Нова Зеландія й країни Євросоюзу 

поширити «міжнародну імперську владу» на всю «слаборозвинену» частину світу 

[572, с. 163-164]. У розвиток цієї тези О. Тоффлер підкреслює, що серед усіх сьогоднішніх 

членів ООН приблизно в однієї третини існує серйозна загроза з боку повстанських 

рухів, дисидентів або урядів у вигнанні. Ці держави «зіштовхуються з донаціональним 

трайбалізмом – хоча й під гаслом національної незалежності». Відповідно, щоб уникнути 

перспективи виникнення близько 5 тис. нежиттєздатних етнічних держав, світове співто-

вариство змушене вибудовувати нові наднаціональні схеми розв’язування внутрішніх 

конфліктів, що мають місце в суверенних державах [545, с. 351-352]. Іншою важливою 

причиною ослаблення національного суверенітету О. Тоффлер вважає різке посилення 

позицій таких «ненаціональних сил», як міжнародний бізнес, транснаціональні 

громадські організації й релігійні рухи [545, с. 309]. 

Коментуючи подібні позиції супротивників національного суверенітету, російський 

політолог О. Панарін звертає увагу на те, що до нової системи відкритого світу різні 

народи й країни підійшли неоднаково підготовленими, значно відрізняючись за своїм 

економічним, воєнно-стратегічним та соціокультурним потенціалом. Не випадково, 

відзначає він, що найбільш послідовними адептами глобального світу, які пропагують 

ідею єдиного відкритого суспільства без бар’єрів і кордонів, сьогодні виступають 

найбільш розвинені та могутні країни, що вбачають в ослабленні колишніх суверенітетів 

нові можливості своєї економічної, геополітичної і соціокультурної експансії. Навпаки, 

менш розвинені й захищені країни дотепер схильні розглядати національні кордони та 

суверенітети як захисний засіб від цієї експансії, як основу протекціоністських 

стратегій [396, с. 280]. Хоча, наприклад, розпад колишньої Югославії і проголошення 

незалежності і суверенітету Словенією, Хорватією та іншими суб’єктами старої федерації 

наочно ілюструє роль принципу тотожності державних і національних кордонів у 

виникненні міжетнічних конфліктів.  

На перший погляд, суверенізація повністю суперечить гомогенізації. Проте обидві 

вказані тенденції є сторонами одного явища – глобалізації. Вона водночас сприяє як 

уніфікації та централізації влади, так і її розпорошенню. 

Цей складний процес досить влучно, на наш погляд, позначає термін-гібрид 

«глокалізація», який був запроваджений англійським соціологом Р. Робертсоном та 

який останнім часом усе частіше використовується у науковій літературі [27, с. 12]. 

Р. Робертсон стверджує, що глобальні й локальні тенденції в кінцевому підсумку 

взаємно доповнюють і проникають один в одного, хоча в конкретних ситуаціях 

можуть зіткнутися [604, с. 102]. 
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Гомогенізацію та суверенізацію не слід ототожнювати з ще одним процесом, що 

супроводжує явище глобалізації, – процесом посилення взаємозалежності суспільних 

організмів. Пригадаймо, що саме цей фактор є одним із ключових у тлумаченні поняття 

«глобалізація». У цьому випадку має йтися про глобальне розповсюдження загально-

людських правил співжиття, про тісне міждержавне співробітництво, про взірець і 

досвід. 

Як відзначив Р. Даль, розширення сфери наднаціональної діяльності звужує можли-

вості громадян держави вирішувати життєво важливі для них проблеми через свої 

національні засоби правління. У свою чергу, в міру цього «системи правління окремих 

країн зводяться до місцевих» [127, с. 485]. Ту ж тезу проводить і російський соціолог 

Н. Покровський, який відзначає, що посилення «позанаціональних сил» приводить до 

перехоплення частини представницьких повноважень національних держав. Поряд із 

цим «глобальні спільноти» не можуть вникати в рішення всіх місцевих (локальних) 

проблем і цю функцію делегують національним урядам. Таким чином, робить висновок 

соціолог, «в обслуговуванні локальних потреб» саме й полягає «нова місія» національних 

держав [424]. Ще простіше охарактеризував нову роль держави С. Переслєгін: «Сучасна 

держава деактуалізується: вона починає відігравати роль регіональної філії якоїсь 

граничної корпорації» [410, с. 415]. 

Глобалізація вносить суттєві зміни в положення внутрішніх регіонів країни та 

їхньої готовності до взаємозацікавленої інтеграції та взаємодії. Підтвердженням цього 

є зростаюча залежність регіонів від глобалізаційних процесів, що призводить до 

певних змін у макроекономічній політиці держави, стимулює активність регіонів, а в 

деяких випадках навіть створює умови для вагомого впливу не лише на території 

регіону, а й можливості обігнати економічний розвиток своєї держави. Залежність 

регіонів від глобалізації проявляється також у формуванні просторово розподіленої 

мережної системи виробництва та обміну. Тому регіони виступають основними учасни-

ками існуючої глобальної конкуренції за різноманітні капітали, оскільки вирішальною 

обставиною для ухвалення рішення щодо інтенсивності капіталовкладень є наявність 

відповідних умов, а не географічне розташування території, як це було раніше.  

Тому можна зробити висновок, що глобалізаційні процеси, ставлячи виклик перед 

регіонами, стимулюють необхідність їхньої активізації як учасників глобальних процесів 

виробництва та обміну. На думку багатьох вчених у сфері регіонології, однією з 

особливостей регіоноутворення у світі є поява не традиційно-адміністративної, а 

соціально-економічної регіоналізації. Існуюча адміністративна регіоналізація поступово 

втрачає своє первинне значення в глобальних процесах. Адже всередині деяких країн 

виділяються регіони, які за своєю конкурентною потужністю перевершують традиційні 

адміністративні територіальні одиниці.  

Складний характер процесів глобалізації та регіоналізації в сучасних умовах 

викликає неоднозначні оцінки дослідників.  

Одні вважають, що глобалізація й регіоналізація знаходяться у взаємозв’язку і 

взаємно зміцнюють одна одну, оскільки регіоналізація як одна з форм глобалізації 

сприяє скасуванню обмежень торгівлі та іншим формам міжнародної економічної 

діяльності (рис. 1.9).  

 
Рис. 1.9. Взаємодія процесів глобалізації та регіоналізації 
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На глобальному рівні інтеграційні процеси мають узагальнений вигляд, а на регіо-

нальному рівні мають можливість конкретизуватися та організаційно впорядкуватися. 

Регіональні організації, які поступово розширюються, відпрацьовують механізм 

економічного співробітництва, який на глобальному рівні перетворюється на надбання 

світової спільноти. Підтвердженням цього є існування міжнародних економічних 

організацій: Організація європейського економічного співробітництва, утворена в 1948 р. 

як регіональна організація, з 1961 р. перетворилася на глобальну Організацію еконо-

мічного співробітництва й розвитку (ОЕСР), що сьогодні об’єднує країни усіх 

континентів [308, с. 67]. Але тут відразу виникає протиріччя, оскільки поряд із можливим 

економічним надбанням, глобалізація провокує створення нових, необхідних для її 

подальшого існування кордонів, які призводять до обмеження руху товарів, грошових 

та капітальних ресурсів, а також робочої сили. За оцінками деяких дослідників, 

подальший розвиток сучасного світу будуть визначати не процеси глобалізації, а саме 

процеси регіоналізації, які в кінцевому підсумку призведуть до поділу всього світу на 

декілька потужних регіональних утворень (рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10. Глобалізація та регіоналізація як різновекторні процеси 

 

Згідно з іншими поглядами, ці процеси знаходяться в стані протиріччя або точніше 

в суперечливій єдності, коли відбувається чергування односпрямованих і різно-

спрямованих явищ (рис. 1.11).  

 
Рис. 1.11. Вплив глобалізації та регіоналізації на процеси у світі 

 

В одних випадках мета глобалізації не збігається з цілями регіональної інтеграції, в 

інших – можливий якийсь збіг, а в третіх – спостерігається їх суттєве розходження. 

«Регіоналізація, – вважає Н. Іванов, – породжена глобалізацією, і в той же час формування 

регіональних блоків створює перешкоди для процесів глобалізації. Інтеграційні процеси 

всередині блоків дозволяють об’єднувати інтелектуальні та матеріальні ресурси країн 

регіону і створити більш сприятливі умови для їх економічного розвитку і конкурентних 

переваг на світовому ринку. Крім того, формування блоків – це своєрідна захисна реакція 

на дестабілізацію економічної ситуації і світові фінансові кризи» [340, с. 6]. З одного 

боку, глобалізація в чомусь стирає межі між внутрішньою і зовнішньою сферами 

економічної діяльності, перетворюючи зовнішні чинники у внутрішні, а з іншого – діє 

протилежна тенденція: у світовій економіці формуються процеси нової економічної 

регіоналізації. Але останнім часом відповідні процеси не тільки активі-зувалися, а й 

змінили свій характер. Раніше вони були засобом подолання відокремле-ності регіонів, їх 

функція полягала у встановленні зв’язку між найближчими регіонами. Зараз регіональні 

угруповання все в більшій мірі починають виконувати координуючі функції і 

об’єднаними зусиллями своїх учасників відстоювати інтереси останніх. 

Таким чином, процеси регіоналізації «супроводжують» глобалізацію, а головні 

актори міжнародного ринку намагаються створити великі інтеграційні об’єднання, які 
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сприяли б вирішенню низки проблем, а саме: можливості збільшення ринкового 

простору, відсутності обмеження ринку внутрішніми кордонами, спрощенню митних 

та адміністративних процедур контролю. Сьогодні регіональна економічна інтеграція 

відповідає географічному поділу світу на регіони та субрегіони, охоплюючи та 

впливаючи на весь сегмент останніх. Але за необхідності інтеграційні процеси можуть 

вдаватися до охоплення значних територіальних площин. Так, переважна частина 

Західної та Центральної Європи перебуває в орбіті ЄС (розташовані там країни або є 

членами ЄС, або прагнуть вступити до цього угруповання). По суті, можна казати про 

своєрідне змагання за контроль над найбільшими територіями, а ще більше – ринками, 

тобто покупцями з урахуванням їхньої сукупної купівельної спроможності [377, с. 642]. 

Тобто у світі відбуваються процеси становлення глобальної регіоналізації як наступної, 

більш високої форми глобалізації. 

Таким чином, регіоналізація є суперечливим і різноспрямованим процесом фрагмен-

тації та інтеграції, що підтверджується введенням у науковий обіг Дж. Розенау 

поняття «фрагмеграція», тобто одночасна фрагментація та інтеграція.  

Зміст і характер впливу регіоналізму та регіоналізації на рівні держави вдало 

охарактеризував В. Заславський, який стверджує, що «явище регіоналізму добре відоме у 

країнах із характерними регіональними відмінностями. У багатоетнічних країнах, де 

національності з визначеною територією виказують глибокі відмінності в економічному 

та культурному розвиткові, перерозподіл ресурсів державою створює передумови для 

появи сепаратистських і націоналістичних рухів. Регіоналізм перетворюється на 

етнорегіоналізм та сепаратизм» [225, с. 179]. 

Такої ж думки дотримується і Дж. Рудольф, стверджуючи, що «термін «етнорегіо-

налізм», використовується для визначення пошуків більш широкого контролю над 

політичними справами місцевої / аборигенної / етнічної спільноти, яка відокремлює себе 

від інших спільнот, котрі мешкають у країні» [225, с. 180]. 

Деякі зарубіжні дослідники дотримуються думки, що етнорегіоналізм є наслідком 

виникнення та поширення регіональних рухів у Європі, й з часом перетворюються на 

сепаратистські. 

Від глобалізаційних процесів зазнають утисків й інститути демократії, адже 

демократія ідеально співвідноситься лише з національною організацією політики і влади. 

Влаштоване на основі формальних демократичних принципів суспільство може 

вважатися істинно демократичним і стабільним лише в тому разі, коли виборці знають і 

відчувають, що враховуються права й інтереси кожного громадянина, а не лише тих, що 

перебувають на верхівці економічної піраміди. Більшість сучасних політичних доктрин 

базується на принципові рівноваги «влади народу» (у розумінні сучасної представ-

ницької демократії) і свободи підприємництва. Але під тиском глобалізації цей баланс 

зазнає руйнування. Демократії все важче стає захищатися від «диктатури ринку» [148]. 

Демократія як така в умовах глобалізації має відносний характер, оскільки те, що 

може бути демократичним із погляду однієї національної спільноти, іншою за умов 

певної ситуації сприймається як анархія, яка не здатна вивести країну із кризи, якщо 

така породжена глобалізаційними умовами. В умовах глобалізації, коли національна 

держава є суб’єктом різних транснаціональних утворень, громадянам важко відстоювати 

право на ефективну державну владу, оскільки остання подекуди виступає виразником не 

національних, а глобальних інтересів. Це ще раз підтверджує і той факт, що держава 

як найвища національна цінність в умовах глобалізації є інертним утворенням, не 

здатним до обслуговування інтересів своїх громадян, а отже, і до самоорганізації, якої 

потребують від неї процеси глобалізації [93, с. 125]. 

Саме тому у середовищі дослідників дискутується закономірне питання: чи не 

відійдуть національні політичні інститути в XXI ст. у небуття, розчинившись у надна-

ціональних владних органах? Так, деякі дослідники ведуть активні дискусії щодо 
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можливості занепаду в майбутньому національних держав. До цієї групи належить і 

Р. О’брайєн, який у праці «Глобальна фінансова інтеграція. Кінець географії» подає 

тезу: «Нація стає недоречною, хоча вона ще і існує. Чим ближче ми підходимо до 

глобальної інтеграційної цілісності, тим ближче ми до кінця географії» [681, р. 4]. 

Однак таке твердження занадто сумнівне, оскільки навіть стихійний процес глобалі-

зації не сприяє перетворенню світової економіки у інтеграційне ціле, а навпаки, посилює 

її диспропорції у соціальному та економічному розвитку різних країн та регіонів. 

Підтвердженням цього є зростання контрасту у розвитку країн першого порядку (ядро 

світового розвитку) та відсталих країн периферії, де розрив у економічних й соціальних 

показниках, що виражають національний добробут, дедалі посилюються. 

Згідно з даними американського дослідника, президента Центру аналізу проблем 

глобального розвитку Н. Бердсолла, «США, європейські країни та Японія у сто разів 

багатші за Ефіопію, Гаїті і Непал. Або, наприклад, різниця у доходах на душу населення 

10 % найбагатших американців у порівнянні з 10 % найбіднішими жителями Ефіопії 

складає більше, ніж десять тисяч раз» [629, р. 84]. Але варто зауважити, що національна 

політика та міра взаємного тяжіння або відштовхування народів у країнах Західної 

Європи зовсім різні речі. Наприклад, між Бельгією та Люксембургом протягом 70-х рр. 

існує реальний валютний союз, але його існування аж ніяк не розглядається як 

можливість подальшого політичного або економічного злиття цих двох країн, навіть 

на рівні конфедерації. Ми не торкнулися деяких інших причин, що ведуть до дестабі-

лізації міжетнічних відносин (зокрема, некерованого демографічного розвитку в країнах 

«третього світу» та ін.). Кожен із них містить яскраво виражений географічний аспект. 

Отже, можна зробити висновок, що сучасна держава не залежно від рівня свого 
розвитку перебуває у прямій залежності від характеру взаємовідносин з головними 
інституційними елементами глобальної системи управління та подальших потенційних 
перспектив її формування. Однак не треба забувати про те, що її успішна участь у 
глобальній регулятивній системі напряму залежить від ефективної реалізації її 
національних інтересів та економічного потенціалу країни. Тому пріоритетними повинні 
бути ті стратегічні кроки, які забезпечать цілісність та максимальну реалізацію 
економічного, політичного, інтелектуального, ресурсного та іншого потенціалу за умови 
збереження внутрішньої стабільності та консолідованості нації.  

Виходячи із вищесказаного, згадуються слова відомого англійського дослідника націй 
Е. Сміта, який стверджує, що неможливо створити націю з нічого. Інакше кажучи, для її 
створення має бути центральне ядро протонації у вигляді етнічної спільноти, дозрівшої до 
рівня народу. Сприятливий ґрунт для засвоєння народом націоналізму як ідеології готує 
етнічність, а потім вже починають діяти модерністські технології націєбудування. Тому, 
незважаючи на сучасні суперечності національного й етнічного, їх опозиційність одне до 
одного, подолання існуючих конфліктів, ми повинні визнати, що для формування нового 
типу націй потрібно їх поєднувати з інститутом громадянства (або навіть перетворювати 
на громадянство). Це, у свою чергу, дасть змогу стрімко підвищити ефективність 
національних держав. 

Саме тому проблема взаємодії основ сучасного соціального життя – етнічного та 
національного – отримує в суспільстві екстраординарну актуалізацію як у глобальних 
рамках, так і в специфічних умовах посткомуністичного простору. Необхідність у 
теоретичних і прикладних розробках питань, викликаних до життя взаємозалежністю 
етнічного та національного в процесі глобалізації, диктується безліччю обставин.  

Найбільш істотними з них є:  
– конфліктогенний характер політизованої етнічності представляє один із найбільш 

серйозних викликів глобалізації; 
– процеси етнічної глобалізації виявили складну проблему, яка вимагає серйозного 

осмислення способів збереження національної та етнічної самосвідомості в межах 

сучасної держави;  
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– стійкість і розвиток ментальних та політико-культурних структур національного 

типу вимагають пильної уваги та аналізу подальшого існування національної держави 

внаслідок посилення глобалізаційних процесів у сучасному світі.  

 

 

1.4. Теоретико-методологічне забезпечення формування державної 
етнополітики щодо регулювання етнополітичних процесів у сучасній 
Україні 

 
Зважаючи на те, що не існує єдиної думки щодо визначення тієї межі, де закінчуються 

суто етнічні та починаються загально державні проблеми, державна політика у контексті 

глобалізаційних перетворень повинна будуватися з урахуванням інтересів її громадян. 

На початок ХХІ сторіччя у світі вже не лишилося моноетнічних країн у наслідок нової 

хвилі еміграційних процесів, спричинених глобалізацією у галузі економічних 

трансформацій та її проявами у політичній сфері. Тому безперечно можна погодитися, що 

всі країни світу за своїм складом є поліетнічними, тобто разом з домінуючою етнічною 

спільнотою в них проживають представники інших етнічних культур та груп, які 

прагнуть залучитися до участі у державних політичних процесах. Але за певних 

обставин це прагнення так і лишається нереалізованим через обставини, що залежать 

від обраного політичного курсу країни, її історико-культурної і релігійної спадщини. 

Складні процеси, які відбуваються не лише в етнополітичній сфері України й країн 

СНД, а й у глобальному масштабі, спонукали зарубіжних та вітчизняних науковців до 

дослідження та критичного аналізу виявлених спільних та специфічних рис явищ, які 

відбувались у сфері національних відносин різних країн світу. Ці новітні явища, а також 

проблеми етнонаціонального розвитку й пошуку нових підходів всіх соціальних 

інститутів суспільства до процесу управління етнополітичними відносинами, потребували 

нового наукового осмислення, у результаті чого в 60-ті рр. минулого сторіччя на Заході 

виникає новий науковий напрям, який отримує назву «етнополітика».  

Основну увагу зарубіжні дослідники звернули на дослідження ключових питань 

етнополітичної сфери суспільного життя: особливості взаємодії між державами та 

етнічними групами, які проживають на їх територіях; взаємовідносин між етнічними 

групами всередині поліетнічних держав, а також у міждержавних стосунках; причин 

виникнення етноконфліктних ситуацій у багатонаціональних країнах та визначення 

шляхів їх розв’язання. Західні вчені в основному розглядають етнополітику як галузь 

суспільствознавства, що займається вивченням теоретичних та практичних аспектів 

етнополітичної сфери [225, с. 34].  

Більшість зарубіжних дослідників не має одностайної позиції щодо причин 

виникнення феномену етнополітики. Так, прихильники наукової теорії «внутрішнього 

колоніалізму» М. Хехтер, автор книги «Внутрішній колоніалізм», Т. Наїрн та інші 

визначають виникнення етнонаціоналізму виключно економічними чинниками: 

прискореними темпами індустріалізації та урбанізації суспільства [657, р. 145]. Тобто 

розвиток націоналізму етнічних груп розглядається як реакція на внутрішню колоніальну 

політику, яку проводить домінуюча нація. Із критикою однобічного підходу до 

трактування етнонаціональних процесів не погодилась інша, більша частина західних 

дослідників, що дотримується «нової етнічної концепції», вважає, що на активізацію 

етнічних груп, рівень їхньої національної свідомості впливають поряд із матеріальними 

умовами життя також і питання збереження людьми своєї етнічної ідентичності (мови, 

культури, самосвідомості тощо) [657, р. 145]. 

У той же час в американській політології «етнополітика» передбачає етнічну групу, 

що має певні політичні цілі. Так, наприклад, американський дослідник П. Ван ден Берг 
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вважає, що головне в етнополітиці – взаємини держави з етнічними групами, тому 

головним є питання про владу. «Таким чином, етнічна політика є додатком влади, 

особливо державної влади, до груп, визначених і диференційовних етнічно або 

антропологічно (за расовими ознаками)» [196, с. 97].  

Перші цілеспрямовані етнополітичні дослідження були проведені в 60-х рр. у США і 

мали на меті встановлення взаємозв’язку між етнічною приналежністю і політичними 

пріоритетами людей. Починаючи з 70-х рр., дослідження такого роду стали все більш 

орієнтованими на виділення соціальної основи національних процесів. На початку 

80-х рр. американський дослідник Р. Рокетт пов’язував формування предметної області з 

процесом вивчення етноспецифічних групових рис меншин, таких, зокрема, як прагнення 

до єдності і загальної самосвідомості. При цьому, як зазначив Дж. Ротшильд, увага 

дослідників ніколи не була зосереджена тільки на етнічній ідентичності або 

етнокультурних цінностях самих по собі, але, насамперед, на їх можливій політизації, 

що виявляється у вигляді зіткнень та конфліктів. Таким чином, у центрі уваги 

знаходиться політичний вимір етнічності. Одним із конкретних проявів цього виміру 

виступають складові основи етнічної політики – відносини між державою і етнічно 

визначеними групами людей, що проживають на її території та переслідують певні 

політичні цілі. Виділення суб’єктів етнічної політики з властивими їм певними інтересами 

пов’язане з виробленням системи наукових уявлень про доступ етнічних спільнот до 

влади і матеріальних благ. Крім цього, об’єктом вивчення є роль етнічності як 

політичного фактора у взаєминах між різними етнічними спільнотами всередині 

багатонаціональних держав, а також у міждержавних відносинах. У міру формування 

загальної теорії етнічної політики особливу увагу стали приділяти проблемам 

причинності етнічних рухів, розв’язання яких стало основою наукового прогнозування 

розвитку міжетнічної взаємодії у світі.  

Сучасний термін «етнополітика» став широко вживатися у суспільствознавчих 

науках. Визначилося принаймні два основних підходи до дослідження етнополітики в 

Україні. Одні науковці рекомендують використовувати термін «етнополітика» для 

дослідження теоретичного та практичного аспектів етнополітичної сфери. Інші вчені, 

зокрема, члени авторського колективу «Абетки етнополітолога», пропонують застосо-

вувати два різні й далеко неоднозначні терміни: «етнополітологія» як окрема академічна 

наука і навчальна дисципліна, що вивчає етнополітичні процеси, закони і закономірності 

їх розвитку, у тому числі методологічні й теоретичні засади етнічної політики, та 

«етнополітика» чи «етнонаціональна політика» як політика держави щодо своїх 

етносоціальних спільнот, як конкретні відносини між державою та етносами [3, с. 7]. 

Етнополітика є іманентним структурним компонентом всієї системи суспільних 

відносин. Її дослідження вимагає об’єкт-предметного виокремлення в цих відносинах 

власне етнополітичного. Відповідну специфіку позначають різними термінами: етнопо-

літика, етнонаціональна політика, етнополітичні відносини, етнополітична ситуація, 

етнополітичні процеси. Ці терміни містять чи не найбільшу міру узагальнення різних 

виявів етнічних інтересів та політичних умов, чинників і засобів їх реалізації, але 

спільною основою є поняття «етнополітика», яким зазвичай означується: 

1) сфера суспільних відносин, їх підсистема, де спільні і специфічні етнічні інтереси 

осіб, груп осіб, утворених ними об’єднань, організацій, установ та інших соціальних 

суб’єктів регулюються ресурсами політичної влади (у цьому випадку використовують 

також терміни «етнополітична сфера», «сфера етнополітики»); 

2) політичні відносини осіб, груп осіб, утворених ними об’єднань, організацій, 

установ та інших соціальних суб’єктів з приводу реалізації етнічних інтересів (у цьому 

випадку використовують також термін «етнополітичні відносини»); 

3) діяльність, поведінка соціальних суб’єктів, яка полягає у використанні або спробах 

використання ресурсів політичної влади для реалізації етнічних інтересів (у цьому 
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випадку використовують також терміни «етнополітична діяльність», «етнополітична 

поведінка», або на означення окремих випадків етнополітичної діяльності чи поведінки – 

«державна етнополітика», «державна етнонаціональна політика» та ін.) [262]. 

«Етнополітика» як об’єкт наукового дослідження має на увазі всі три вищеназвані 

смисли терміна. Властиві певному періоду стан і тенденції етнополітики вивчають як 

етнополітичну ситуацію. 

На думку О. Майбороди, етнополітика – це сфера суспільного життя в багатонаціо-

нальних державах, до якої належать політичні взаємовідносини державної нації з 

етнічним групами, а також етнічних груп між собою [318, с. 488]. Таке ж поняття 

«етнополітики» використовують автори у «Малій енциклопедії етнодержавознавства», 

уточнюючи, що політичні взаємовідносини, передусім, стосуються питання перерозпо-

ділу влади, наявних соціальних і матеріальних благ, необхідності збереження етнічної 

ідентичності груп [318, с. 488].  

Автори навчального посібника «Етносоціологія: терміни та поняття» визначають 

етнополітику як систему підходів та практичних дій держави для забезпечення розвитку 

етнонаціональної сфери. У поліетнічних державах або в державах з поліетнічним складом 

населення етнополітика, вважають дослідники, є, як правило, автономним напрямом 

управлінської діяльності. Її конкретний зміст визначається багатьма факторами, у тому 

числі особливостями етнонаціональної структури даної країни та реальним станом 

міжетнічних відносин [167, с. 207].  

У цьому контексті В. Євтух розглядає етнополітику як структурний механізм 

(функціонування державного організму у сфері міжетнічних відносин), що включає в 

себе політику держави щодо: 1) української етнічної спільноти, яка формує основу 

українського етнополітичного організму (ЕПО); 2) етнічних меншин, які є складовою 

українського ЕПО, але в суто етнічному плані представляють собою його окремі 

структурні елементи; 3) представників українського етносу, які мешкають за межами 

українського ЕПО і не є його складовою частиною, але різною мірою пов’язані з 

ядром однойменного етносу, яке розміщується на території України; 4) міграції та 

нових етнічних утворень на їх базі [173, с. 13]. 

Інші вчені «етнополітику» розрізняють у двох аспектах: 1) як галузь політології, 

яка вивчає політичну суб’єктність таких спільнот, як етнос, етнічні групи, нація; 2) як 

політику держави в сфері етнічних відносин, формування і консолідації нації [105, 

с. 265]. 

І. Кресіною запропоновано системологічну концепцію національної свідомості в 

контексті політичних процесів, які відбуваються в Україні та світі. Авторка визначає 

головні складові характеристики особливостей еволюції української національної 

свідомості як важливого духовного феномену нації [268, с. 122].  

За І. Варзаром, етнополітика розглядається як «знання про історіологічну роль етносів 

у політичному житті, про структурне місце «етнічного» у політичному процесі та в 

«політиці» взагалі, про факторні феноменальності, функції етнополітичних формувань у 

політичній історії минулого та сучасності» [318, с. 579].  

О. Антонюк зазначає, що етнополітика – це система законодавчих, організаційних 

та ідеологічних заходів, які здійснюються державою, партіями, громадськими 

організаціями, які ґрунтуються на особливостях етнокультурного розвитку етнічних груп, 

та направлені на задоволення їхніх потреб як суб’єктів етнополітичного процесу; 

сприяння мирному співіснуванню етнічних груп та усунення можливої етнічної 

напруги та конфліктів. У цілому етнополітика передбачає ціленаправлену діяльність щодо 

регулювання взаємовідносин між державою, партіями, громадськими організаціями та 

етнічними спільнотами й направлена на відповідне закріплення у нормативно-правових та 

офіційних документах [319, с. 91]. 
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Зокрема, поширеним є розуміння етнополітики як цілеспрямованої діяльності 

держави, направленої на забезпечення розвитку та життєдіяльності етнонаціональних 

спільнот. Наприклад, російські дослідники Ю. Шабаєв і О. Садохін визначають 

етнополітику як «послідовне державне регулювання колективних прав етнічних спільнот 

на території їх історичного проживання та інституціоналізацію цього регулювання 

через ухвалення відповідних законодавчих актів і створення державних органів, що 

відповідальні за етнічну складову внутрішньої політики держави» [253, с. 60]. 

Дискусійність етнічної та національної проблематики, необхідність ґрунтовної 

переоцінки національної політики радянської доби з метою вироблення теоретичних засад 

етнополітики Української держави стимулювали розробку науково-категорійного та 

понятійного апарату цієї галузі суспільних знань. Багато авторів, які вивчають 

проблематику міжнаціональних відносин та державної етнополітики, звертають увагу на 

різноманітність підходів до аналізу етнічних проблем сучасності, що нерідко призводить 

до суперечливих інтерпретацій понять, категорій та явищ. Розмитість деяких осново-

положних понять не лише ускладнює пізнавальний процес, зазначає дослідниця 

Л. Нагорна, а й створює в суспільстві додаткові осі напруги [363]. 

Свого часу О. Бочковський стверджував, що етнополітика – це національна політика, 

завданням якої є збагнення, насамперед, істоти взаємин між нацією і державою, а 

відтак винайдення відповідних засобів до якнайдоцільнішого полагодження національних 

питань на практиці. Конкретна етнополітика – це у своїй істоті націотехніка, що трактує 

практично справи захисту національних меншостей, інформації про них, тощо [363]. 

Один із перших у сучасній Україні наголосив на різниці між термінами «етнополітика» 

та «національна політика» В. Євтух [172, с. 117], стверджуючи, що етнополітика 

української держави містить збалансовану політику щодо українських етнічних спільнот, 

етнічних меншин та закордонних представників українського етносу (рис. 1.12).  

 
Рис. 1.12. Об’єкти етнополітики України 

 

Дослідник Ю. Куц вважає, що термін «етнополітика» є тотожним поняттю «етнонаціо-

нальна політика», але відносно сьогоднішнього українського етнодержавотворення не 

відповідає реаліям етнічного буття держави. Варто погодитися з дослідником, що 

сучасні етнічні групи України стають дедалі політизованішими, зростає їхній рівень 

усвідомлення самих себе як етноспільнот, які вимагають захисту своєї національної 

специфічності, тож, на його думку, доцільніше вживати термін «етнонаціональна 

політика», особливо коли йдеться про її державницький характер [283, с. 67-68]. Цей 

самий дослідник зазначає, що держава, зокрема правова, відграє провідну роль серед 
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суб’єктів етнонаціональної політики, оскільки разом із іншими суб’єктами формує 

основні шляхи досягнення балансу інтересів та стабільності у суспільстві, й саме тому 

етнонаціональна політика розуміється ним як діяльність суб’єктів (держави й 

етноспільнот), спрямована на досягнення стабільності поліетнічного суспільства через 

урахування, узгодження та розв’язання їх інтересів і вимог [283, с. 68].  

Вітчизняний вчений В. Трощинський етнонаціональну політику визначає як комплекс 

поглядів щодо закономірностей функціонування етноспільнот і заходів офіційних та 

загальнонаціональних політичних інститутів з регулювання етнонаціональних аспектів 

діяльності суспільства [548, с. 35].  

Дослідник О. Антонюк, у свою чергу, наводить таке визначення, «етнонаціональна 

політика – це діяльність держави та її органів в етносоціальній сфері з метою відродження, 

забезпечення життєдіяльності, подальшого розвитку та участі в державотворчих процесах 

різних структурних етнокомпонентів українського суспільства – української нації, 

корінних народів та національних меншин» [21], яка спрямована на створення єдиного 

соціуму, розширення зв’язків із українською діаспорою, подолання міжетнічної 

напруги, регулювання міграційних процесів.  

Можна погодитися з О. Майбородою, що феномен етнонаціональної політики 

існує у двох вимірах:  

1) як процес розподілу влади, в якому беруть участь мобілізовані етнічні 

спільноти, захищаючи свої інтереси;  

2) як система запланованих кроків і заходів, що їх здійснюють державні органи з 

метою створення у межах своєї юрисдикції гармонійної моделі міжетнічного 

співжиття [313, с. 77].  

В. Скуратівський, О. Палій та Е. Лібанова розглядають політико-правові основи 

етнонаціональної політики, наголошуючи, що саме правові засади відображають 

особливості функціонування національної правової системи, направленої на нормативно-

правове закріплення правового статусу суверенних держав, сприяють ефективному 

втіленню в життя конституційного принципу рівноправності та вільного етнічного 

самовизначення людини. На думку авторів, досягти цього просто неможливо без ство-

рення та функціонування чіткого правого механізму, який гарантував би забезпечення та 

дотримання всіх прав людини, незважаючи на їхнє місце проживання, та не допускав 

порушень щодо врахування інтересів кожної з етнічних груп незалежно від її чисельності 

[507, с. 94]. 

За Ю. Римаренко, «…етнополітика», що є політикою нації – держави щодо етнічних 

груп, розширюється чомусь до меж етнонаціональної політики Української держави» 

[486, с. 4]. Держава розглядається як головний політичний суб’єкт національного виміру, 

національного відродження України. Поліетнічна держава так чи інакше змушена 

обирати за основу моделі власної етнонаціональної політики ідеал формування 

«політичної», а не «етнокультурної» нації. Тут назовні виходить окреме, досі не вирішене 

на теоретичному рівні питання про співвідношення прав і цінностей «титульної» нації 

та представників інших національних спільнот» у самому процесі творення такої 

«політичної нації».  

Наявність таких точок зору пояснюється тим, що більшість вітчизняних дослідників 

вважає, що в сучасній Україні все ще відбувається процес націєтворення, який західні 

країни пройшли багато років тому.  

Цікавою в цьому плані є точка зору В. Трощинського та А. Попка, які вважають, що 

етнополітика є «системою підходів і практичних дій держави щодо забезпечення 

розвитку етнонаціональної сфери». Іншими словами, «державна етнополітика України – 

це система принципів і практичних дій держави, спрямованих на задоволення потреб 

різних етнічних спільнот, пов’язаних зі специфікою їхнього етнокультурного розвитку, 

регулювання міжетнічних стосунків, усунення чинників міжетнічної напруги й конф-
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ліктів, забезпечення участі різних етнонаціональних компонентів українського суспіль-

ства в процесах державотворення» [120]. 

На думку авторів, потреба в етнополітиці для України викликана низкою причин: 

по-перше, «багатонаціональним складом населення», по-друге, «процесом етнічного 

відродження як української нації, так і корінних народів та національних меншин». 

Дослідники вважають, що етнічне відродження відбувається у двох напрямах, «з одного боку, 

утвердженні української нації, корінних народів та нацменшин як сталих структурних 

компонентів українського суспільства, а з іншого – в їх інтеграції і формуванні 

багатонаціонального Українського народу (української політичної нації)» [120]. 

Ми погоджуємося з думкою деяких авторів, що таке тлумачення авторів призводить 

до об’єднання в одному реченні досить різних за змістом понять та ще й без будь-якого 

їхнього пояснення, наприклад, «власне українська нація», «українська політична 

нація», «етнічне відродження». Такий підхід можна розглядати як бажання авторів 

наголосити виключно на етнічному характері «справжньої» нації з усвідомленням 

політичної необхідності формування в сучасній Україні неетнічної – громадянської 

або ж політичної нації. 

Підтвердженням цього є й інша теза В. Трощинського та А. Попка, що «однією з 

найважливіших умов зміцнення української державності є посилення єдності 

поліетнічного Українського народу», на основі якої автори визначають основні 

пріоритетні напрями етнополітики України: 

 забезпечення консолідації української нації – демографічної та етнічної основи 

українського суспільства, розвитку її мови та культури; 

 створення належних умов для задоволення культурно-освітніх запитів, розвитку 

національно-культурних традицій, забезпечення потреб у літературі, мистецтві, засобах 

масової інформації корінних народів та національних меншин України; 

 сприяння процесу зближення і взаємозбагачення національно-культурних 

надбань Українського народу – представників усіх національностей; 

 стимулювання процесів інтеграції українського суспільства, згуртування усіх 

етнічних спільнот держави в українську політичну націю» [120]. 

На думку критиків В. Трощинського та А. Попка, автори здійснили спробу 

обєднати в одному понятті різні уявлення про націю та народ. Більшість розглядає цю 

спробу як бажання задовольнити всіх – й ініціаторів українського етнонаціонального 

відродження, і прибічників формування громадянської нації, і носіїв пострадянської 

ментальності [120]. 

Можна погодитися з думкою деяких зарубіжних дослідників, що етнополітика 

повинна бути ініціативою населення і відображати його інтереси, а національна 

політика відображати, перш за все, інтереси держави, й відповідно до цього 

етнополітика є невід’ємною частиною національної політики і не повинна відділятися 

від неї [501]. Тобто під «національною політикою» варто розуміти цілеспрямовану 

діяльність держави щодо регулювання національних відносин, яка містить у своїй основі 

теорію, принципи, головні напрями, систему заходів і механізмів із реалізації. Натомість 

під «етнічною політикою» варто розуміти комплекс політичних, ідеологічних та 

організаційних заходів у сфері державних та міжетнічних відносин органами державної 

влади спільно з представницькими етнокультурними об’єднаннями щодо створення умов 

для збереження, розвитку і взаємозбагачення етнічних спільнот. Саме тому етнополітика 

має більш широкий об’єкт свого впливу, ніж національна політика, особливо за умов, 

коли перед державою та етнічними спільнотами постає необхідність вжити певні 

заходи щодо позитивного або негативного дестабілізуючого чинника та встановлення 

злагоди та миру у суспільстві. Наприклад, необхідність внесення змін у суспільно-

політичному або етнічному житті певних груп, які ініційовані або державою або 

самими етнічними групами, можуть призвести до необхідності внесення суттєвих змін 
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до усталеного способу життя як їх самих, так й інших представників етнічних груп, що 

потребує виваженої політики держави та розуміння зі сторони етнічних груп. Іншим 

прикладом може слугувати бажання або необхідність держави, з огляду на міжнародні 

вимоги, внести певні зміни до внутрішнього життя країни, використовуючи зарубіжний 

досвід інших країн. Такі нововведення також потребують ефективної співпраці держави 

та етнічних груп, а також можливість використовувати власний історичний досвід, 

оскільки за певних умов він може виявитися більш дієвим, ніж той, що пропонують.  

Як бачимо, проблема термінологічного визначення базових понять етнонаціональної 

політики є доволі складною, тому важливим завданням науковців має стати пошук 

узгодженого підходу щодо визначення змісту основних категорій етнонаціональної 

політики з врахуванням міжнародної законодавчої практики, що унеможливило б у 

подальшому появу різнотлумачень змісту цих категорій та зробило б більш усталеним 

понятійно-термінологічний апарат етнонаціональної політики. 

Крім необхідності приведення існуючого понятійно-категоріального апарату етнічної 

політики, варто звернути увагу на розмежування управління та регулювання міжетніч-

ними відносинам, основними критеріями яких виступають види спрямованості та обсягу 

повноважень компетентних державних органів щодо національної політики та процесів. 

На думку більшості дослідників, їх можна звести до таких: 

1) управління етнополітичними процесами є засобом виконання функції держави 

щодо проведення національної та етнічної політики. Головними в цих відносинах є 

організаційні функції, які реалізуються шляхом управління; 

2) управління етнополітичними процесами здійснюється переважно засобами прямого 

впливу суб’єктів управління на об’єкти, за умови, що ті проводять активну політичну 

діяльність або своєю діяльністю можуть призвести до виникнення напруги в суспільстві; 

3) держава як інститут, який організовує та упорядковує діяльність усього суспільства, 

здійснює діяльність в інтересах провідних, впливових верств населення, первинною 

ланкою яких є особистість не залежно від приналежності до тієї або іншої націо-

нальної групи. 

На нашу думку, варто погодитися, що вказані риси управління є необхідною 

методологічною умовою для визначення поняття та суті державного регулювання, 

його меж, принципів, методів, а також суб’єкта та об’єкта регулювання, зокрема, 

етнополітичних процесів. 

Враховуючи наявність спільного в управлінні та регулюванні як засобів впливу, 

необхідно звернути увагу на той факт, що більшість досліджень щодо державного 

управління ґрунтується на положенні, що об’єктами регулювання є лише окремі групи 

або елементи, тобто об’єкт регулювання розглядається виключно у вузькому розумінні. 

Такий підхід не позбавлений певних недоліків, оскільки розгляд процесів взаємозв’язку 

органів, які здійснюють вплив, та об’єктів, які його потребують, вимагає ширшого 

аналізу та підходу. 

Натомість при розгляді суб’єктивного критерію є допустимим використання як 

широкого, так і вузького підходу. Широкий підхід надає можливість розглядати 

державу цілісно, як інститут політичної системи суспільства. Це зумовлюється тим, 

що жоден об’єкт, який підлягає регулюючому впливу, повністю і всеохоплююче не 

сприймає зазначений вплив тільки якимось окремим органом управління або їх 

сукупністю. Отже, суб’єктом державного управління виступає, насамперед, держава 

як політична система, особливо в умовах глобалізації. Суб’єктами державного регулю-

вання у вузькому розумінні доцільно визнати систему державних органів. 

Отже, зі змістовних позицій під терміном «державне управління етнополітичними 

процесами» розуміємо особливий вид діяльності держави, направлений на розвиток 

етнічних відносин для досягнення певної мети.  
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З етимологічної точки зору під терміном «державне регулювання етнополітичних 

процесів» розуміємо діяльність відповідних компетентних органів та посадових осіб, 

спрямування матеріальних, організаційних ресурсів для забезпечення етнополітичних 

процесів шляхом застосування певного державного владного впливу. 

Виходячи з вищевказаного, під поняттям «державна політика регулювання етнопо-

літичних процесів» розуміємо діяльність владно-розпорядчого характеру, спрямовану на 

задоволення потреб національних меншин, що здійснюється на виконання Конституції та 

законів України. 

Оскільки політика здійснюється в інтересах усього суспільства, то її базовою 

передумовою є складність останнього.  

Гомогенні соціуми (якщо такі взагалі можливі) не потребують окремої політичної 

системи, і якщо вони цілковито не ізольовані, то матимуть винятково зовнішню політику. 

Соціальна гетерогенність породжує політичні відносини, адже кожен із сегментів може 

перетворитися, за відсутності порядку й управління, на суб’єкт владного протистояння, 

владної конфронтації. Попри різний конкретно-історичний зміст, цінності політики 

мають сталу (уніфіковану) форму, зумовлену їхньою універсальністю, загальносуспіль-

ністю. 

Будь-яке суспільство турбується за безпеку, добробут, справедливість. Отож і полі-

тична ціннісна система формально (безвідносно до конкретно-історичного змісту) 

стосується безпеки, добробуту, справедливості. 

Гарантування безпеки є першим і головним, що вимагається від політики. У разі 

невиконання цієї вимоги, суспільство руйнується. Прагнення убезпечити себе спонукає 

людей (за Гоббсом) об’єднуватися в соціум. Гарантування безпеки є першою умовою, 

головним виправданням, нижньою (критичною) межею політичного – «межею Гоббса». 

Показовими є оцінки громадянами існуючих внутрішньої та зовнішньої небезпеки 

для України. Половина (50,6 %) опитаних вважають, що головна загроза походить від 

української влади. Рівень такої загрози є значно вищим, ніж рівень зовнішніх загроз, 

які походять, на думку громадян, від НАТО (30,9 %), США (27,6 %), Росії (21,4 %). Ще 

один внутрішній фактор – протистояння між регіонами України – таїть у собі, таку саму 

небезпеку для країни, як і міжнародний тероризм (35,6 % і 36,7 %, відповідно)  

[40, с. 48]. Гарантуючи безпеку, політика має забезпечити добробут.  

Ідеться про політичні дії, спрямовані на соціальний захист, економічний 

правопорядок, технологічний розвиток та економічне зростання, тобто всі ті царини, 

прогрес яких не досягається винятково розвоєм економіки. Гарантування добробуту 

становить серединну межу – нормальності й добробуту. Дж. Локк вважав прагнення 

захистити власність і прибуток (загалом – добробут) головною спонукою до створення 

суспільства. Таким чином, наступною після нижньої, порогової «межі Гоббса» (межі 

безпеки) є серединна межа «нормальності» – «межа Локка» [246, с. 214]. 

Прерогативним напрямом соціально-економічної політики уряду й держави є 

необхідність досягнення стійкої позитивної динаміки добробуту населення завдяки 

збільшенню платоспроможного попиту, підвищення заробітної плати, покращення умов 

праці для населення. Тому виникає необхідність у створенні ефективної системи 

соціальних стандартів, яка б була спроможна забезпечити високий рівень життя 

населення й відповідала європейським стандартам. Впровадження такої системи 

потребує великого проміжку часу та здійснення поступових етапів щодо досягнення 

відповідних стандартів для кожної окремої групи населення. Зважаючи на це, в 

основу розрахунків соціальної допомоги необхідно покласти існуючі соціальні 

стандарти, а не прожитковий мінімум як це є на сьогоднішній день [34]. В умовах 

посилення глобалізаційних процесів та необхідністю переходу до міжнародних 

стандартів потрібно сприяти встановленню реального прожиткового мінімуму, а для 
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цього необхідно вдосконалювати його методику визначення, яка, у свою чергу, 

повинна відповідати реально існуючим соціально-економічним умовам в країні [337, с. 7]. 

Найвищою цінністю політики є справедливість – це найвища межа політичних 

відносин, межа досконалості. Суспільство як форма мирного співіснування 

уможливлюється спільною та ефективною концепцією справедливості, котру всі 

поділяють і основі якої можливе задоволення потреб різних суспільних груп. 

Як зазначалося вище, половина громадян вважають, що головна загроза походить 

від української влади. Така думка корелює з надзвичайно низькою оцінкою виконання 

правоохоронними органами України завдань із забезпечення особистої безпеки 

громадян, захисту їх прав і свобод; запобігання правопорушенням, охорони та забезпе-

чення громадського порядку; надання соціальної і правової допомоги громадянам. 

Показовою є та обставина, що за період 2004-2009 рр. суттєвих змін в оцінках громадянами 

ефективності роботи одного з найважливіших секторів держави не спостерігається [40]. 

Українські вчені В. Бакуменко та П. Надолішній конкретизують послідовність 

заходів щодо формування державної політики в такий спосіб: 

1) розроблення державної політики з основних напрямів діяльності держави 

(встановлення загальних орієнтирів для дій та ухвалення рішень); 

2) програмування (формування плану дій);  

3) розроблення сценаріїв та графіків досягнення цілей органів державної влади 

(складу та послідовності завдань, програм, проектів, інших заходів);  

4) складання бюджету (розрахунок обсягу витрат і розподіл ресурсів по роботах, 

що заплановані для досягнення цілей); 

5) реалізація державної політики, яка охоплює здійснення функцій державного 

управління (оперативне та тактичне управління) з метою досягнення визначених цілей 

держави на певному етапі її історичного розвитку. Державна влада при цьому 

користується такими засобами, як законодавство та інструменти регулювання [30, с. 46]. 

Таким чином, ми можемо визначити головні етапи процесу формування та 

реалізації етнополітики, як складової державної політики (рис. 1.13).  

Таким чином, центральним моментом у державній політиці є наявність проблеми 

або ситуації, яка вимагає безпосереднього втручання органів державної влади. Також 

доцільним є вирішення питання, чи повинна влада втручатися у всі наявні проблеми у 

суспільстві, чи деякі з них можуть бути вирішенні без її втручання. 

Загальновідомо, що люди, які живуть разом, можуть мати і переслідувати різні цілі 

й робити різні кроки для досягнення цих цілей, звідси і випливає напруження і конфлікт. 

Але люди об’єднуються, щоб жити разом, й основне завдання громадянського 

суспільства – забезпечити цю єдність, єдність між різними соціально-політичними, 

соціокультурними чи іншими силами та інтересами, і направити протиборчі сили в 

одне творче русло. 

Для ефективного функціонування державності етнополітика повинна сприяти 

визначенню політики як стратегії знаходження шляхів і засобів вирішення конфліктів, 

що виникають у людському суспільстві, й можливості примирення одна з одною 

конфліктуючих сторін всіх членів спільноти. Про це ще говорив С. Франк. «Політика, – 

писав він, – є лікування (гігієнічне, терапевтичне, в безвихідних випадках – хірур-

гічне) суспільства, або його виховання, створення умов стосунків, найбільш прийнятних 

для розвитку його внутрішніх творчих сил» [128, с. 637].  

Проголошення Україною незалежності, демократизація суспільства потребували 

створення власної оптимальної етнонаціональної моделі, пошуку нових підходів щодо 

вирішення проблем у сфері етносуспільних відносин, які були отримані у спадок від 

СРСР. 
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Рис. 1.13. Головні етапи процесу формування та реалізації державної етнополітики 

 

Отже, вважаємо доцільним на етапі формулювання цілей виходити із цінностей, 

які притаманні нашому суспільству, які досить часто виступають стратегічними 

пріоритетами політики й на основі яких відбувається реалізація державної політики. 

Визначення ефективних цілей сприяє формуванню принципів та альтернативних 

шляхів їхнього досягнення, які містять сукупність конкретних завдань та заходів, 

зокрема, конкретні кроки щодо вирішення тієї або іншої існуючої проблеми [497]. 

Визначивши цілі, необхідно обґрунтувати інструменти та знаряддя державної 

політики – специфічні заходи, ґрунтуючись на яких, політика, як реакція на певну 

проблему, впроваджуватиметься в життя [154, с. 375]. Такими інструментами можуть 

виступати методи державного регулювання (рис. 1.14).  

 

Усвідомлення наявності проблеми  

(аналіз інтересів та потреб етнічних груп) 

Формування політики (на базі конкретної системи 

цінностей, на певних принципах, що безпосередньо 

реалізуються у конкретні політичні цілі) 

 

Впровадження політики (конкретні політичні дії) 

Оцінка політики 

(аналіз її результативності та ефективності, 

співставлення результатів із цілями, що були 

поставлені) 

 
 

Розробка корегуючих заходів щодо поліпшення 

системи визначення цілей або механізмів їх реалізації 
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Рис. 1.14. Методи державного регулювання 

 

Таким чином, формування та впровадження державної політики відбувається під 

час ухвалення управлінських рішень, які уособлюють собою технологічну компоненту 

політичної влади, яка пов’язана з управлінням суспільними процесами. Більшість 

сучасних дослідників підтримує думку про необхідність розглядати цей аспект 

державного управління у взаємозв’язку та взаємодії з інтересами та діяльністю численних 

суб’єктів суспільно-політичного та соціально-економічного життя суспільства [320, с. 15]. 

Вагомий вплив на процес формування та функціонування політики в державі 

мають класово-групова та етнічна структури суспільства. Для П. Бурдьє політичний 

процес як такий є відбиттям соціального складу суспільства, а політичний вибір у 

значно меншому ступені, ніж це зазвичай вважають, є незалежним від класу [70, с. 45], 

оскільки, на його думку, сильна позиція у соціально-класовій системі суспільства 

сприяє сильній позиції у політиці. Цілком зрозуміло, що наявність контролю над певним 

ресурсом ще не гарантує політичного успіху, оскільки також залежить від можливості 

швидко й ефективно мобілізувати та реалізувати капітал. Так само як і наявність певного 

обсягу ресурсів не виступає гарантією для актора досягнення бажаних результатів 

політичного процесу, хоча високе, домінуюче класове становище зумовлює вигідну 

позицію в політиці. Хоча сучасна політика частіше за все намагається задовольнити та 

врахувати інтереси різних соціальних груп, й існуюча боротьба між суб’єктами політики 

за право представляти інтереси певного кола громадян є відображенням впливу 

соціальної структури суспільства на політичний процес. Досить часто необхідність зміни 

соціальної структури суспільства виступає головним завданням політики, наприклад, у 

процесі приватизації з’являється необхідність формування класу власників-підприємців, 

реформування сільського господарства призводить до необхідності відповідних змін у 

соціальній групі фермерів, освітня політика вимагає наявність професійних груп, систему 

державного замовлення або широкого доступу до вищої освіти [550]. 

Із часу виникнення національної держави суттєвий вплив на формування політичного 

процесу справляє етнічний фактор, адже осмислення народом себе як етнічної нації 

досить часто є основою для державотворення. За певних обставин саме етнонаціональна 
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структура суспільства формує необхідність утворення унітарної або федеративної 

форми державного устрою, впливає на розвиток політичних партій, посилює або 

нівелює політичну напругу та конфліктегенність у суспільстві. Більшість існуючих 

держав світу є поліетнічною, й саме чисельність етнічних груп, можливість мовної та 

етнічної самоідентифікації всіх її членів справляє вагомий вплив на формування 

внутрішньої політики держави у сфері соціального захисту, праці, освіти, культури.  

Таким чином, можна погодитися з думкою, що саме етнічна структура суспільства 

формує структуру акторів процесу державного управління, адже відомі випадки коли 

до політичної та економічної еліти входять представники одного етносу. Також на 

якість політичних процесів у країні впливає група чинників, які можна узагальнено 

визначити як соціокультурні детермінанти. Це ментальні риси, традиції, політична 

культура, політична свідомість суспільства, яка складається з політичної психології та 

ідеології. Для політичних змін у країні велику роль відіграє ступінь її культурної 

секуляризації, яка відображається у пропорції між віруваннями і настановами, 

раціонально-аналітичними й ірраціонально-афективними компонентами оцінювання 

населенням країни тих або інших політичних реформ, державних заходів тощо [550]. 

Тобто можна погодитися, що впровадження державної політики відбувається шляхом 

застосування конкретного інструментарію, який визначається законодавчо. Але, як 

свідчить аналіз політичного процесу в Україні, на сьогодні практично не існує  

чіткого механізму впровадження державної політики, про що свідчить той факт, що 

досить часто дії влади були зумовлені або існуючими поточним проблемами, що 

призводило до необхідності застосування «ручного управління», або були ініційовані 

інтересами лобістських груп [35, с. 18]. 

Саме тому, на нашу думку, особливої рисою сфери державної політики є відносна 

сталість та визначеність існуючих проблем і цілей, а також наявність нечіткої визна-

ченості механізмів її впровадження. 

Для прикладу, у численних публікаціях засобів масової інформації та виступах 

урядовців регулярно використовується термін «державна політика». Як правило, він 

означає наміри уряду вжити певних заходів загального характеру для вирішення 

значних державних завдань, тобто, для здійснення державної влади. Водночас суть 

тієї чи іншої державної політики залишається вираженою лише в певних загальних декла-

раціях глави держави чи уряду. Доречно зауважити, що на думку більшості українців, 

згідно з соціологічним опитуванням, саме Президент України найбільше впливає на 

державну політику [580].  

У вітчизняному законодавстві ухвалення норм щодо процесу впровадження державної 

політики відбулося з ухваленням постанови «Про затвердження Тимчасового регламенту 

Кабінету Міністрів України» у червні 2000 р. Частина V «Порядок розроблення концеп-

туальних засад реалізації урядової політики» [451] постанови містить перелік необхідних 

заходів для впровадження рекомендованого рішення, – це і список нормативно-правових 

актів, і адміністративні заходи, і питання кадрового забезпечення та ін. У подальшому 

було також прийнято нормативно-правовий документ «Методика підготовки доповідної 

записки Кабінетові Міністрів України (з питань формування та реалізації державної 

політики у відповідній сфері)», в якому, на жаль, не було здійснено детальний аналіз 

необхідних механізмів впровадження державної політики, але містилися методичні реко-

мендації щодо втілення рекомендованого рішення, яке «повинно бути сформульовано 

достатньо конкретно, з тим, щоб було зрозуміло, яку політику слід впроваджувати і яким 

чином» [338].  

Указ Президента України «Про систему центральних органів виконавчої влади» 

зобов’язує міністерства створити всі необхідні умови для «забезпечення реалізації 

державної політики у визначеній сфері діяльності» [466]. Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України» [451] також не 
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містить жодних практичних рекомендацій щодо впровадження державної політики. 

Тому ми підтримує думку про те, що сьогодні в Україні не існує жодного законодавчого 

документа, який містив би певний перелік інструментів та механізмів реалізації державної 

політики в цілому, і щодо національної та етнічної сфери зокрема. Також поза увагою 

офіційних документів залишається порядок формування державної політики, що має 

виняткову важливість для ефективного її спрямування й про що наголошує більшість 

зарубіжних досліджень. 

Отже, розуміння сутності міжетнічних процесів і механізмів розвитку етнічного 

життя суспільства в усій їхній діалектичній суперечливості – необхідна передумова 

успішного управління, яка, у свою чергу, виступає потужним знаряддям практичного 

перетворення і прогресивного розвитку суспільства. Академік Ю. Бромлей підкреслював, 

що «сутність і зміст наукового управління національними процесами не можна усвідо-

мити, попередньо не визначивши: 1) чим управляти; 2) як і якими методами здійснювати 

управління, тобто який механізм і процеси управління; 3) у чому суть комплексного 

підходу до управління» [68, с. 23]. 

При цьому проблема управління та регулювання національними та етнічними 

відносинами виключно багатогранна і зумовлена багатогранністю самих цих відносин, 

які пронизують усі сторони суспільного життя. Універсальним способом фіксації 

норм і правил щодо етнополітичних процесів (він широко застосовується в сучасній 

політико-правовій практиці) є метод конституційного визначення.  

Надаючи нормам і правилам імперативного значення, держава, по-перше, виступає 

гарантом дотримання їх всіма учасниками суспільно-політичних відносин, по-друге, 

як механізм інституціоналізованого примусу, сама буде дотримуватися та діяти 

відповідно до цих стандартів [107]. Тому в демократичних країнах програми, які 

направлені на реалізацію державної політики, розробляються і впроваджуються 

відповідно до основних положень конституції (рис. 1.17).  

 
Рис. 1.17. Класифікація програм за рівнем значення 

 

Національну програму, зазвичай, розробляють на основі стратегічних економічних 

прогнозів, вона охоплює найважливіші макроекономічні пропорції. Така програма має 

інформаційно-орієнтований характер, маючи на меті створити сприятливі умови 

функціонування підприємств у системі народногосподарських пріоритетів у виробництві 

тієї чи іншої продукції, сталому технічному розвитку, ефективній структурній перебудові 

господарства.  

Державна політика є основою для ухвалення та впровадження відповідних механізмів 

у будь-якій сфері суспільного життя. На думку О. Валевського, важливим фактором 

успіху в запровадженні політичної програми є якість розробленої концепції та чітко 
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встановлений механізм впровадження, який повинен складатися з комплексу відповідних 

заходів: організаційно-управлінських, нормативно-правових, фінансово-економічних, 

соціально-психологічних [76, с. 44]. 

Одночасно, порівнюючи стан та рівень системності та послідовності здійснення 

державної політики в цілому і в окремих сферах, можемо стверджувати, що у більшості 

випадків проблеми виникають у сфері політичного регулювання, оскільки державна 

політика в цій сфері має здебільшого ситуативний характер, а в деяких випадках 

навіть суперечить основним положенням Конституції.  

Проте є й позитивні сторони. Зокрема це стосується дотримання державою 

конституційних принципів, цінностей та норм у сфері забезпечення прав людини. 

Показовою в цьому плані є Постанова Верховної Ради України «Про Засади 

державної політики України в галузі прав людини» від 17 червня 1999 року [448].  

Дійсно, в цій галузі практично всі напрями державної політики ґрунтуються на основних 

принципах Конституції. На нашу думку, саме вказаний взаємозв’язок відповідних 

напрямів державної політики з Конституцією надає конкретним нормативно-

правовим актам держави в цій сфері не просто легальності, а й легітимності. 

Отже, ефективний розвиток та функціонування державної політики неможливий 

без забезпечення її конституційними гарантіями, без яких вона матиме характер 

хаотичних дій, які будуть ініційовані виключно суб’єктивними мотивами окремо 

взятого політика чи політичної сили. Тому спроба реалізувати державну політику за 

межами конституційних принципів та цінностей є однією з основних проблем 

сучасного процесу формування цієї політики і є досить небезпечною для країни. 

Наявність такого ставлення до основного закону може в подальшому призвести до спроб 

маніпулювання нею та до перетворення на один із основних інструментів реалізації 

політичної влади (українська політична практика вже має такі приклади). Досить 

часто посилення розриву між конституційними принципами та цінностями й реальною 

державною політикою призводить до втрати конституцією легальності й легітимності у 

суспільстві.  

У науковій літературі виділяють ще декілька підходів щодо регулювання національ-

ними та етнічними процесами, зокрема, це загальносоціологічний і філософський.  

Загальносоціологічний підхід до управління та регулювання процесу доцільного 

впливу на суспільну систему, приведення системи у відповідність з притаманними їй 

процесами вимагає визначити об’єкт управління, тенденції розвитку керованої системи, 

суб’єкт управління і його механізм. Філософський підхід до управління як процесу 

свідомого і цілеспрямованого регулювання всіх сторін життя суспільства дозволяє 

розглядати управління розвитком національних відносин в окремих сферах як складові 

частини цього багатогранного і разом з тим єдиного у своїй основі процесу [495, с. 49]. 

Соціологічний підхід, на наш погляд, націлений, в основному, на виділення елементів 

процесу управління, філософський же підхід, навпаки, інтегрує ці елементи, сторони, 

сфери прояву в один багатогранний і єдиний процес.  

Має місце і системний підхід, до якого входять такі аспекти: 1) системно-

компонентний, що розкриває компоненти системи; 2) системно-історичний, який вказує, 

як і на яких етапах виникла і розвивається система; 3) системно-структурний, що 

характеризує внутрішню організацію системи, способи зв’язку та взаємодії між її 

компонентами; 4) системно-інтегративний, що виявляє джерело, фактори розвитку, 

зміцнення і подальшого вдосконалення всієї системи та її окремих компонентів; 

5) системно-функціональний, який відповідає на питання про те, які функції виконує 

система та її компоненти; 6) системно-комунікаційний, що показує просторові і 

тимчасові зв’язки цієї системи з іншими системами [68, с. 23]. 
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Облік специфіки цих трьох підходів, дозволить, на наш погляд, охопити процес 

управління міжетнічними відносинами з усіх сторін і уникнути однобокого, односто-

роннього, а отже, неадекватного дослідження цієї проблеми. 

Механізм управління національними відносинами має складну структуру, що включає 

об’єкт управління (національні відносини), суб’єкт управління (вищі державні органи, 

державні органи суб’єктів республіки, суспільно-політичні організації), комплекс 

принципів, важелів, методів, засобів, прийомів управління, нормативів діяльності 

керуючої системи, необхідних для взаємодії між керуючою і керованою системами 

[384]. Зазвичай виділяють три рівні управління національними відносинами (рис. 1.18). 

 
Рис. 1.18. Рівні управління національними відносинами 

 

Перший – теоретико-концептуальний. На ньому формуються концепція національної 

політики, програми етнічного розвитку. Це прерогатива науково-дослідних інститутів, 

наукових підрозділів вищих навчальних закладів, дослідницьких центрів, експертних 

груп. 

Другий – законотворчий. Тут приймають законоположення, рішення, акти та встанов-

лення, що визначають конкретні механізми, шляхи і засоби вирішення поставлених 

завдань. Це відповідальність вищих органів державної влади. Концепція національної 

політики також визначається цими органами в її головних, істотних рисах. 

Третій – практико-політичний. Це компетенція органів республіки, регіонів, 

адміністративно-територіальних одиниць. Тут втілюються програми з урахуванням 

специфіки регіонів [384]. 

Як відомо, нормальна етнополітична ситуація в будь-якій країні в значній мірі 

складається в результаті формування державної національної політики, спрямованої 

на утвердження громадянського миру й національної згоди. В основу цієї політики 

покладено такі принципи: визнання пріоритету прав людини, вільний розвиток кожної 

етнічної спільності в рамках демократичних процесів, усвідомлення того, що в умовах 

багатонаціональної республіки жодна нація не може задовольняти свої національні 

інтереси за рахунок обмеження інтересів іншої нації, розуміння того, що народ України – 

це органічна єдність українців і всіх інших національностей. 

Міжнародна нормативно-правова база щодо захисту прав етнічних меншин ґрунтується 

на таких документах, прийнятих Організацією Об’єднаних Націй: 1) «Загальна 

декларація прав людини» [181]; 2) «Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права» [347]; 3) «Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації» 

[346]; 4) «Декларація про права осіб, які належать до національних або етнічних, 

релігійних і мовних меншин» [135]. А також на документах, прийнятих Європейським 

співтовариством: 1) «Принципи Заключного акта, Гельсінкі 1975»; 2) «Документ 

Копенгагенської наради конференції з людського виміру НБСЄ»; 3) «Доповідь наради 

експертів НБСЄ з питань національних меншин, Женева, 1991 рік»; 4) «Гельсінський 

документ 1992 року – Виклик Часу і Змін»; 5) «Рамкова конвенція Ради Європи про 

захист національних меншин» та ін. [384]. 

Наявність стількох спеціалізованих законодавчих актів у практиці країн Західної 

Європи, націлених на захист прав національних меншин, наводить на думку, що 

Україна знаходиться тільки на початку шляху розробки правової бази для розвитку 
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міжетнічних відносин. Хоча варто наголосити, що закони, якими регулюються 

етнонаціональні відносини в Україні, переважно відповідають європейським стандартам. 

Групові та індивідуальні права громадян в етнонаціональній сфері, а також гарантії цих 

прав зафіксовано в Конституції України, інших нормативно-правових актах [491, с. 35]. 

Однак чинна законодавча база досі не кодифікована, зокрема у сенсі системності та 

узгодженості змісту вживаних термінів, затверджених норм та порядку їх застосування, 

що досить часто призводить до правових колізій, які мають всі передумови для 

подальшого загострення, а в деяких випадках перетворення на конфлікти між етнічними 

та регіональними спільнотами, між спільнотою та державою, між регіональною та 

центральною владами та ін. 

Відомо, що світовий досвід підходу до вирішення національних проблем орієнтований 

на дві основні моделі. 

Перша модель являє собою державне регулювання питань етнічного розвитку та 

міжнаціональних відносин і застосовується до більшості країн світу, серед яких 

можна виділити такі держави, як Нідерланди, Швейцарія, Південна Африка, де існують 

спеціальні державні органи, що займаються питаннями етнічних груп населення, обліком 

інтересів і захисту прав національних меншин і міжетнічними відносинами, а також 

країни з переважанням моноетнічної орієнтації і жорсткою регламентацією специфічно 

виділених прав національних меншин (Німеччина, США). Особливу групу складають 

країни, національна політика яких полягає в уніфікованому підході до етнічних груп і 

принциповій відсутності якої-небудь спеціальної політики щодо національних 

меншин (Японія, країни Латинської Америки) [384]. 

Друга модель функціонує в таких країнах, як Туреччина, Фіджі і характеризується 

відсутністю на державному рівні системного регулювання етнічних проблем і 

міжетнічних відносин. Вони виникають і вирішуються у спонтанному порядку, як 

прецеденти, для кожного з яких створюються ті чи інші суспільні структури [384]. 

Таким чином, у процесі обговорення проблеми та взаємодії з владними структурами 

найгостріші питання отримують можливість свого вирішення. Завдяки цим терміновим 

заходам послаблюється і навіть знімається напруга в суспільстві. Подібний стиль роботи 

ефективний і сприяє підвищенню активності етнічних меншин, ролі національно-

культурних центрів, прояву більшої довіри і більшої відкритості у спілкуванні між 

людьми різних національностей та представниками владних структур. Але, на жаль, 

на наш погляд, цей стиль недостатній у сучасних умовах і не так повно включає 

представників етнічних меншин у процес управління. Виходить, що органи державної 

влади тільки ставлять запитання, які потім вирішує держава, а необхідно домогтися 

такого стану справ, при якому представники етнічних меншин брали б безпосередню 

участь у вирішенні всіх питань міжетнічної взаємодії. 
У підходах до наукового вивчення процесу формування державної політики 

дослідниками застосовується низка базисних припущень. Серед таких, насамперед, 
необхідно назвати ті, що відтворені в теорії суспільного вибору. Процес формування 
державної політики пояснюється крізь призму поведінки головних акторів, яка є 
раціональною та особисто орієнтованою. 

Отже, державна політика є важливим компонентом життєдіяльності суспільства, 
маючи велику кількість вимірів і характеристик, вона формує відповідну систему та 
механізми соціально орієнтованого державного управління, тому що спрямована на 
поліпшення якості життя громадян та гарантування соціальної стабільності. 

Таким чином, незважаючи на різноманітність досліджень, здійснених науковцями, 
по-перше, однозначного підходу щодо розуміння поняття та змісту етнічної політики 
ще не сформовано; по-друге, чергова спроба нормативно-правового закріплення 
етнонаціональної політики з огляду на вимоги часу не принесла бажаних результатів; 
по-третє, методологія дослідження особливостей формування етнічної політики не 
містить чітко окреслених методів дослідження.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Нова якість українського суспільства вимагає відповідного критично-конструктивного 

аналізу етнічної політики, яка в умовах зростаючої глобалізації впливає не тільки на 

управління етнічними та національними процесами, але й відіграє важливу роль у 

розбудові української державності, демократизації політичної системи і державного 

управління. Адже сьогоднішнє існування українського етносу пов’язано, по-перше, з 

проблемою визначеності ним свого місця в сучасному культурно-цивілізаційному 

світі; по-друге, з відродженням його як титульного етносу в умовах актуалізації іноетніч-

ного чинника і привнесенням елементів іноетнічної традиції у сферу національного 

будівництва; по-третє, врахування етнічного чинника при розбудові української 

державності. 

Дослідження проблем етнічних процесів, що відбуваються в сучасному світі, 

зумовлено нинішньою суспільною ситуацією, яка потребує ефективної дії етнічної сфери. 

В умовах глобалізації, особливо в Україні, спостерігається зростання ролі етнічного 

чинника в житті суспільства. Це спричиняє підвищення наукового та практичного інте-

ресу до вивчення етнічної та політичної сфер, до розгортання фундаментальних 

досліджень із цієї проблематики в контексті державотворчих процесів в Україні. А також 

розробці теоретичних проблем етнополітики, об’єктивного наукового осмислення 

етнічних явищ, термінів та понять, якими користувалися і користуються вітчизняні і 

зарубіжні науковці. 

Таким чином, теоретико-методологічне обґрунтування проблем глобалізації, як однієї 

з основних тенденцій світового розвитку й нової системи міжнародних економічних і 

політичних відносин, яка формується в сучасному світі – актуальне питання, тому що 

дозволяє не тільки усвідомити вплив процесів глобалізації на процеси збереження 

державності, етнічної ідентичності, але й спланувати шляхи адаптування країни до 

нових реалій. Автор вважає, що аналіз процесів глобалізації, їх теоретико-методологічне 

дослідження і обґрунтування треба проводити не тільки з урахування ситуації, яка 

склалася у світі, але і з урахуванням історичного розвитку української державності. 

Як узагальнення результатів впливу глобалізаційних процесів на місце та роль 

національного та етнічного, варто відзначити, що на початку XXI ст. в порівнянні з часом 

початку епохи націй очевидний динамізм в етнічній інтегрованості. Переважаючими 

стають етнічні процеси, про що свідчить як внутрішньоетнічна консолідація та інтеграція 

в різних регіонах світу, так і все більш виразна тенденція підвищення питомої ваги 

великих націй і переважного збільшення їх чисельності. В умовах глобалізації 

національні держави та міжнародні структури повинні почати процес «локалізації», 

приділяючи більше уваги сподіванням, традиціям і способу життя людей у конкретних 

регіонах і місцевостях. Неоднозначні підходи, думки до процесів, що відбуваються в 

умовах глобалізації, потребують розроблення нових теоретико-методологічних 

підходів до вивчення впливу глобалізації на національне та етнічне існування народів 

і українського суспільства зокрема.  

В умовах посилення глобалізації питання формування етнічної політики активно вив-

чаються та прогнозуються широким колом зарубіжних та українських суспільствознавців. 

Тому для дослідження процесу забезпечення формування державної етнічної політики 

повинна бути створена науково-теоретична база, яка, на нашу думку, повинна бути 

направлена на формування: по-перше, загальновизнаного поняття «етнічна» та 

«національна» політика, його змісту, основних складових та систему понять, які 

характеризують проблему; по-друге, основ управління та регулювання національними 

та етнічними відносинами в державі; по-третє, теоретико-методологічні підходи, за 

допомогою яких обґрунтовується етнічна політика. 


