
План 
4. Нація як суб'єкт політичних відносин. 
5. Форми національного державного устрою. 
6. Проблеми, протиріччя та конфлікти в міжнаціональних відносинах і 

шляхи їх розв’язання. 
7. Основні напрями етнополітики в Україні. 

Теми рефератів 
4. Основні теорії походження націй. 
5. Причини виникнення і загострення міжнаціональних суперечностей у 

суспільстві. 
6. Роль політики у вирішенні національних проблем, прав націй і 

національних меншин. 
7. Українська діаспора в процесі національного, економічного й духовного 

відродження України. 

Основні категорії та поняття 
Анексія · апартеїд · великодержавний шовінізм · геноцид · деколонізація · дискримінація · 

діаспора · еміграція · етнічна група · етнічна свідомість · етнічна спільність · етнополітика · етнос · 
імміграція · колонізація · нацизм · національно-визвольний рух · національно-демократичний рух · 
націоналізм · національна політика · національна самосвідомість · національне питання · 
національний характер · національні меншини · національність · нація · неофашизм · патріотизм · 
раса · фашизм · шовінізм. 

Методичні рекомендації 
1. Вивчення першого питання доцільно розпочати з ознайомлення з історією 

формування націй. Перш за все варто звернути увагу на наймолодший у світі 
етнос – слов'янський, котрий пізніше став основою багатьох націй (переважно 

східноєвропейських), у тому числі 
української, білоруської, російської та 
інших. 
Потім слід відшукати характеристику 
найвідоміших етнічних спільностей, що 
передували утворенню націй: рід, раса, 
плем'я, народність, національність. Ці 
категорії за своїм змістом – 

Те
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Політичний вимір національних 
відносин в суспільстві 
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етносоціальні, тобто більш етнічні за своїм походженням, ніж соціальні. 
Висвітлюючи політичні аспекти суб'єктивності й об'єктивності націй, 

доцільно докладно охарактеризувати найбільш відомі теорії походження націй: 
атомістична (найбільш відомі прихильники С.Рудницький, Ш.Монтеск’є, 
Ф.Вольтер, К.Каутський, К.Михайловський); психологічна чи ідеалістична 
концепція (прихильники О.Бауер, К.Реннер, Г.Кон, Р.Емерсон, В.Колара, 
В.Лемберг); історико-економічна (марксистсько-ленінська). 

Враховуючи багатоаспектне, об'єктивно зумовлене визначення нації, варто 
усвідомити, що поняття нація включає в себе етнічну, соціальну, ідеологічну 
ти політичну спільність. Причому останній (політичний) належить інтегруюча 
роль. Бо нація як суб’єкт політичних відносин – це найактивніший з усіх носіїв 
таких відносин, що пов'язаний з довготривалістю існування етнічних традицій, 
звичаїв, психології, обрядів, мовної практики, світосприймання, самосвідомості і 
т.д. 

Висвітлення першого питання актуалізується новизною вирішення 
міжнаціональних проблем в суверенній Українській державі. Новий політичний 
статус України, здійснення Президентом, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів 
України, органами місцевого самоврядування конструктивних рішень щодо 
подолання економічної кризи, наповнення новим змістом міждержавних 
стосунків нагально вимагають вироблення на терені самостійності концепції, ролі 
та місця української та інших націй в духовному й соціально-економічному 
відродженні й зміцненні. З'ясування цих моментів приведе до усвідомлення того, 
що діалектика формування національних відносин, всебічний розвиток 
української та ін. націй такі ж, як і різних суспільних явищ: з розвитком 
суспільства, відродженням української державності змінюються і нацiональні 
відносини. 

Сьогодні ми є свідками вияву цього загально-соціологічного закону 
національного розвитку усіх країн, які входять до СНД, а також і незалежної 
Української держави. Об'єктивною основою цього є етнічний ренесанс. Саме в 
наш час фіксується зростання етнічної  (національної) самосвідомості у громадян 
нових суверенних держав колишнього СРСР. Раніше цей феномен завжди був 
провісником національних рухів. Нині ж бажано, щоб він все ж таки став 
важливим інгредієнтом як у справі розв'язання протиріч у сфері міжнаціональних 
відносин в Україні, так і у прискоренні відшукування реальних шляхів та форм 
міждержавних контактів на основі налагодження й розширення соціально-
економічної інтеграції. 

2. Вивчення другого питання доцільно розпочинати з грунтовного вияснення 
такого важливого атрибуту політичного життя, як державність, яка сприяє кожній 
нації більш повній реалізації її потреб та інтересів. 

Відомо, що не всі нації мали чи мають свою державність. Отже, певна частина 
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націй та народностей проживає в складі багатонаціональних держав, що 
зумовлює особливу актуальність міжнаціональних відносин взагалі й питань 
національно-державного устрою зокрема. 

Студентам необхідно розібратися в суті різних форм державного устрою 
багатонаціональних за складом країн. Перш за все заслуговують на увагу, 
вивчення й обговорення на занятті такі типи: унітарна держава, федерація, 
конфедерація та держава з асоційованими членами. Особливу увагу потрібно 
звернути на принципи (декларативнi та фактичні) входження республік до складу 
колишнього СРСР. Вияснення того, що Радянський Союз був унітарною 
державою, в якій суверенітет республік, безумовно і України, був формальним, 
надасть змогу побачити закономірність кризи тоталітарного радянського 
національно-державного устрою, необхідність проголошення Декларації про 
державний суверенітет, Акту незалежності України і розбудови Української 
держави. 

Далі логічно буде зосередити увагу на поглибленні знань з історії становлення 
основ української національної державності та розібратися з сутністю і змістом 
цієї проблеми в сьогоднішній Україні. 

В ході пізнання особливостей розбудови української державності в умовах 
переходу від тоталітаризму до демократії, необхідно усвідомити значення 
прийняття нової Конституції України, місце та роль органів державного 
управління і місцевого самоврядування, політичних партій, рухів і об'єднань в 
утвердженні принципів свободи і гуманізму, ринкових відносин та уникнення в 
новостворюваній державі міжнаціональних конфліктів, інших соціальних 
потрясінь й запровадження нової моделі співробітництва з усіма країнами 
ближнього й далекого зарубіжжя, побудованої на рівноправній взаємовигідній 
партнерській основі. 

З. В третьому питанні вивчаються й обговорюються причини виникнення 
міжнаціональних протиріч та конфліктів, які дуже часто переростають у 
справжні війни з численними стражданнями. 

Названі причини розкриваються за допомогою всебічного аналізу 
міжнаціональних відносин, які неоднаково склалися у різних регіонах нашої 
планети. Особлива увага звертається на виявлення тенденцій розвитку 
міжнаціональних відносин та врахування історичного досвіду існування багатьох 
світових багатонаціональних держав. 

Варто уяснити, що ігнорування гострих кутів в сфері міжнаціональних 
відносин, загнання проблем усередину з боку політиків неминуче призведе до ще 
більшого їх загострення. Спроби ж урегулювання міжнаціональних протиріч та 
конфліктів на іншій (не демократичній) основі завжди будуть приречені на 
провал. 

Для того, щоб вияснити реальні шляхи подолання криз та конфліктів в 
міжнаціональних відносинах, необхідно перш за все усвідомити причини їх 
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появи, як об'єктивного характеру, так і ті, що пов'язані з помилковими 
політичними рішеннями і прорахунками суб'єктів політичної діяльності. 

Завершуючи розгляд третього питання, доцільно особливу увагу звернути на 
роль виховної роботи в підвищенні політичної культури, етнічної грамотності, 
формування у громадян відповідної етики і такту в ставленні до людей інших 
національностей, взаємоповаги до міжнаціональних традицій, почуттів та 
інтересів. 

4. Вивчаючи основні напрямки сучасної етнополітики в Україні, варто 
зосередити увагу на розкритті таких стратегічних аспектів: рівень забезпечення 
рівноправності і фактичної єдності громадян різних національностей в 
новостворюваній Українській державі; створення умов для всебічного розвитку 
всіх націй і народностей; запровадження законодавчих гарантій прав людини, які 
б виключали національну дискримінацію; творчих виважених підходів в ході 
вирішення національно-державного устрою і вдосконалення шляхів, форм та 
методів виховання культури міжнаціонального спілкування. 

З’ясування суті вищеназваних аспектів сприятиме усвідомленню висновку 
про те, що тільки формування справжньої Української правової держави та 
здійснення демократизації суспільного життя надає можливість успішному 
розв’язанню всіх складних проблем міжнаціональних відносин. У свою чергу, 
без розв'язання цих проблем неможливо перейти до демократичної моделі 
суспільного устрою і досягнення громадянської злагоди. Отже, вищою метою 
національної політики (етнополітики) в Україні є гармонізація міжнаціональних 
відносин і створення сприятливих умов для вільного розвитку всіх народів, 
перетворення багатонаціонального складу держави із фактора слабості у фактор 
сили. 

В  контексті вивчення четвертого питання варто розглянути і проблеми 
формування національної самосвідомості в політичному житті суспільства. Ці 
проблеми доцільно розглядати крізь призму ролі державних та громадських 
структур у виховному процесі. Найліпше було б розпочати з пізнання суті 
категорії «національна самосвідомість», окреслення відмінних ознак від дефініції 
«етнічна самовідомість». Бо ж поняттю «етнічна самовідомість» хоч і властиві 
багатовікові традиції, але вони є компонентом національної свідомості, яка 
пов'язана з системою ідеологічних та політичних вартостей, перш за все з ідеєю 
національної державності. 

Предметом об'єктивного вивчення повинен стати аналіз діяльності органів 
центральної та місцевої влади, інших державних структур, професійних спілок, 
молодіжних формувань, різних громадських об'єднань, педагогічних колективів, 
працівників культурно-просвітницьких закладів і громадських та державних 
комунікабельних засобів у здійсненні формування у громадян всіх 
національностей, які проживають на території України, патріотичних почуттів, 
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вболівання за долю Української держави та різних багатопланових аспектів 
національної самосвідомості. 
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Запитання для дискусій 
4. Чим відрізняється національна державність від національного 

суверенітету? 
5. Назвіть передумови етнічного ренесансу на сучасному етапі суспільного 

розвитку. 
6. Які суперечності національного розвитку виявляються найактивніше у 
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політичних  процесах? 
7. У чому причини  виникнення  великодержавного  шовінізму? Расизму ? 

Інтегрального  націоналізму ? 
8. Які умови потрібні  для формування  національної  самосвiдомості? 
9. Чим відрізняється  категорія  «етнічна свідомість» від дефініції  

«національна самосвідомість»? 
10. Яке майбутнє  націй  і мов? 
11. Загальновідома близькість  слов'янських  народів , але чому ж так часто 

 


