
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. В умовах розвою соціально-
економічних, етнополітичних, світоглядних засад української держави, 
становлення сучасних демократичних відносин, пошуку оптимальних 
моделей трансформації українського суспільства особливого значення 
набувають ментально-психологічні, світоглядні, ціннісно-нормативні та 
інші духовні передумови його функціонування, об’єднуючою основою 
яких є культура і, зокрема, культура міжетнічного спілкування. Саме 
остання забезпечує нерозривність національних традицій, органічне 
функціонування ціннісних орієнтацій, створює атмосферу толерантності і 
терпимості, сприяє гармонізації взаємовідносин між етноспільнотами, 
консолідації нації та відкриває перспективу її самореалізації. 

Важливість формування культури міжетнічного спілкування, що є для 
України не лише бажаним орієнтиром, але й необхідною умовою її 
існування як цілісної суверенної держави, яка прагне миру і злагоди, 
обумовлена наступними факторами. 

По-перше, потребою у забезпеченні суспільної стабільності, 
узгодженні інтересів великої кількості різноманітних в етнічному, 
культурному, мовному та релігійному відношеннях спільнот. Адже, 
обравши курс на формування сучасної моделі громадянсько-
територіальної (або політичної) нації і, таким чином, на побудову 
багатокультурного суспільства, загальнонаціональна ідентичність членів 
якого має забезпечуватись територіальним патріотизмом та етнічним 
плюралізмом, Україна заявила про себе як про Вітчизну усіх громадян, що 
живуть на її землі. Реалізація цих стратегічних і тактичних орієнтирів 
с у с п і л ь н о г о  п о с т у п у  б а з у є т ь с я  н а  
об’єднуючому елементі, яким є культура міжетнічного спілкування. 

По-друге, нова парадигма етнополітичного розвитку зумовлює 
необхідність визначитися стосовно тих політичних, соціально-
психологічних, мовно-культурних наслідків деформації етнонаціональної 
сфери, що сталася в результаті тривалого перебування України у складі 
колишнього СРСР. Річ у тім, що, на відміну від більшості європейських 
країн, проблема збереження етнічної ідентичності та культурної 
самобутності в Україні стоїть не лише перед етнічними меншинами, а й 
перед титульною нацією держави – україн-цями, мовно-культурна 
самобутність яких в ряді регіонів була значною мірою втрачена, а 
національні права, зокрема на освіту, отримання та поширення інформації 
рідною мовою, забезпечені не у повному обсязі. 

По-третє, важливість формування культури міжетнічного спілкування 
обумовлена також доцільністю утвердження консолідуючих факторів україн-
ського суспільства, бо масова дезорієнтація, втрата звичних солідарностей і 
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згоди, розщепленість соціокультурного простору все ще залишаються ознаками 
перехідного, трансформаційного характеру нашої держави.   

Виходячи з вищевикладеного, бачимо, що особливої актуальності набуває 
необхідність наукового осмислення й визначення суті та змісту культури 
міжетнічного спілкування, її ролі в етнополітичному розвитку українського 
суспільства. 

Актуальним є також аналіз процесу формування культури міжетнічного 
спілкування, чільне місце у якому посідають політичні і громадські інститути. 
Створені на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх 
прав і свобод, вони відіграють важливу роль у здійсненні етнодержавотворчих 
процесів в Україні. 

Потреба наукового аналізу досліджуваної проблеми обумовлена й тим, що у 
вітчизняній історіографії ще не опубліковано узагальнюючої праці, в якій би 
комплексно, з урахуванням сьогоденних політичних реалій висвітлювався 
процес формування культури міжетнічного спілкування в Україні на сучасному 
етапі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана у контексті тематики вивчень державотворчо-
політологічних проблем (державний реєстраційний номер 0102U000534), які 
досліджують члени кафедри політології та економічної теорії Миколаївського 
державного університету, де працює автор дисертації, і розробляються у 
Миколаївському регіональному центрі політичних досліджень, що створений на 
базі Миколаївської філії Національного університету “Києво-Могилянська 
академія” (нині – Миколаївський державний гуманітарний університет імені 
Петра Могили) за участю Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
НАН України. В даному центрі дисертант очолює сектор дослідження проблем 
етнополітики.  

 Мета і завдання дослідження. Виходячи з актуальності теми, спираючись 
на праці попередніх дослідників та враховуючи недостатній ступінь її розробки у 
вітчизняній політологічній науці, метою дисертаційної праці є аналіз, 
узагальнення і спроба особистого визначення суті культури міжетнічного 
спілкування, а також окреслення політико-правових засад та з’ясування ролі 
громадсько-політичних об’єднань у формуванні даної культури. 

Для реалізації мети дослідження автор визначає наступні завдання: 
-  проаналізувати стан наукової розробки теми; 
-  виявити сутнісні ознаки і структурні параметри культури міжетнічного 

спілкування як феномену суспільного буття; 
-  окреслити основні функції досліджуваної категорії, що доводять її роль і 

значимість у консолідації українського суспільства, у подоланні таких 
негативних явищ, як етноцентризм, етнофобія, національний егоїзм тощо; 

-  дослідити законодавчу базу з питань регулювання міжетнічних відносин в 
Україні; 

-  здійснити аналіз документів політичних партій, в яких відображені 
проблеми міжетнічних взаємин;  
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-  визначити роль Всеукраїнських культурно-просвітницьких організацій у 
забезпеченні міжетнічного та міжкультурного діалогу, формуванні атмосфери 
толерантності, взаємоповаги і взаєморозуміння між усіма етніч-ними 
складовими українського суспільства;  

-  з’ясувати механізм сприяння регіональних національно-культурних 
товариств розвитку культури міжетнічного спілкування; 

-  на основі наукового аналізу запропонувати певні рекомендації щодо 
поліпшення процесу формування культури міжетнічного спілкування, а також 
внести пропозиції для подальшого розроблення теми. 

Об’єктом дослідження є культура міжетнічного спілкування як феномен 
суспільного буття. 

Предметом дослідження є аналіз зародження і еволюції поглядів 
етнологів, політологів, філософів, істориків та інших вчених щодо визначення 
суті культури міжетнічного спілкування; процес формування даної культури 
як консолідуючого чинника українського суспільства на сучасному етапі 
етнополітичного розвитку, у якому чільне місце посідають політичні та 
громадські інститути. 

Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з кінця 80-х рр. ХХ ст. 
до початку ХХІ ст. Нижня межа зумовлена тим, що саме з кінця 80-х - початку 90-
х рр. ХХ ст. відбувається процес розбудови Української незалежної держави, 
формується новий культурний та етнополітичний простір, який потребує нових 
підходів у вирішенні проблем міжетнічної взаємодії та окреслення певних 
стратегічних орієнтирів на утвердження гармонійної моделі міжетнічного 
співжиття в нашому суспільстві. Верхня межа визначається тенденцією до 
стабілізації економічного та етнополітичного життя, що обумовлює утвердження 
демократичних принципів співіснування різних етнічних груп, розгортання 
етнічного ренесансу і розвитку етнічного плюралізму. 

Наукова новизна дисертації зумовлена як сукупністю поставлених зав-
дань, так і засобами їх розв’язання. В роботі вперше здійснено комплексний 
етнополітологічний аналіз процесу формування культури міжетнічного 
спілкування в контексті сучасних політичних перетворень в Україні. У межах 
проведеного автором дослідження отримано результати, які мають таку 
наукову новизну: 

-  сформовано теоретичну конструкцію наукових знань про культуру 
міжетнічного спілкування; 

-  розглянуто культуру міжетнічного спілкування як систему ідей і 
уявлень, способів, форм та видів специфічної культурної діяльності, що 
використовується з метою поглиблення взаємодії між різними етносами; 

-  сформульовано власне визначення досліджуваної категорії, по-перше, 
як засобу, сфери і результату формування та реалізації сутнісних сил людини 
у процесі взаємодії й взаємовпливу різних соціально-етнічних спільностей, 
по-друге,  як способу людського буття  в поліетнічному  
суспільстві; 

-  з’ясовано значення та роль культури міжетнічного спілкування у 
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консолідації і стабілізації поліетнічного українського суспільства, визначено її 
як таку, що сприяє збереженню історичної пам’яті, здійсненню процесу 
національної ідентифікації й утвердженню позитивного морально-
психологічного клімату в суспільстві; 

-  проаналізовано політико-правові засади формування культури 
міжетнічного спілкування, у створенні яких важливе місце посідають органи 
державної влади та суспільно-політичні об’єднання; 

-  охарактеризовано діяльність Всеукраїнських та регіональних культурно-
просвітницьких громадських організацій по утвердженню норм і цінностей 
культури міжетнічного спілкування, визначено їх роль у даному процесі. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у тому, що: 
по-перше, основні положення дисертації, сформульовані висновки, наукові 

рекомендації будуть сприяти подальшому поглибленню досліджен-ня 
етнонаціональної сфери суспільного буття, вплинуть на активізацію пошуку 
державними й громадськими діячами ефективних шляхів духовного піднесення 
суверенної України, а також викличуть певну зацікавленість у працівників 
освіти, культури, краєзнавців  усіх, хто бере участь у державотворчому 
процесі; 

 по-друге, узгальнення та підсумки, зроблені в дисертації, можуть знайти 
застосування і в навчально-виховній практиці, яка здійснюється в державних і 
приватних школах, гімназіях, коледжах, ліцеях, вищих навчальних закладах у 
ході вивчення гуманітарних дисциплін і спецкурсів з проблем духовного 
відродження, національно-патріотичного виховання та формування культури 
міжетнічного спілкування; 

по-третє, результати проведеного дослідження можуть широко 
використовуватися при написанні спеціальних робіт з політології, 
етнополітики, етнології, етнодержавознавства, історії України та інших 
гуманітарних дисциплін, а представлені матеріали придатні для застосування 
при визначенні тематики з курсових, кваліфікаційних, дипломних, 
магістерських та дисертаційних робіт. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Окремі наукові 
аспекти проблеми були апробовані автором у виступах на засіданнях та 
методологічних семінарах кафедр політології Миколаївського державного 
університету, Миколаївського державного гуманітарного університету імені 
Петра Могили, а також на таких міжнародних, всеукраїнських, регіональних, 
вузівських науково-практичних та науково-теоретичних конференціях, як 
науково-практична конференція “Політика і влада” (Запоріжжя, 20-21 квітня 
1993 р.), Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Методологія і зміст 
гуманітарної освіти: сучасний стан і перспективи розвитку” (Херсон, 27-28 
травня 1993 р.), науково-методична конференція МДПІ, присвячена 20-річчю 
історичного факультету (Миколаїв, 16 травня 1997 р.), Всеукраїнська науково-
практична конферен-ція “Історія Півдня України від найдавніших часів до 
сучасності: проблеми національного, політичного, соціального, економічного, 
технічного, правового, релігійного та культурного розвитку” (Миколаїв, 23-24 
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квітня 1999 р.), Всеукраїнська наукова конференція “Інтелігенція і 
влада” (Одеса, 22-23 жовтня 1999 р.), Всеукраїнська науково-практична 
конференція “Актуальні проблеми історії і культури України” (Миколаїв, 27 
травня 2000 р.), наукова конференція “Сучасні тенденції підготовки вчителя у 
контексті вітчизняної педагогічної освіти” (Миколаїв, 25 квітня 2000 р.), 
перша Всеукраїнська наукова конференція “Актуальні проблеми вітчизняної і 
всесвітньої історії” (Луганськ, 2001 р.), Всеукраїнська наукова конференція 
“Українська державність: проблеми історії, права, економіки, мовознавства, 
філософії, політології та культури” (Миколаїв, 26 травня 2001 р.), Могилянські 
читання (Миколаїв, 1999-2002 рр.); третя Миколаївська обласна краєзнавча 
конференція “Історія. Етнографія. Культура. Нові дослідження” (Миколаїв, 
2002 р.), Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми історії та сучасного 
стану науки Української держави” (Миколаїв, 22 березня 2002 р.), міжнародна 
наукова конференція “Історична наука: проблеми розвитку” (Луганськ, 17-18 
травня 2002 р.), обласна науково-практична конференція “Конституційно-
п о л і т и ч н а  
реформа в Україні: історія, сучасний стан, перспективи” (Миколаїв,  
23 квітня 2003 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція “Наукові 
дослідження в контексті історичних проблем” (17 травня 2003 р.) та ін. 

Наукові положення і висновки дисертаційного дослідження також були 
апробовані й під час читання лекцій та проведення семінарських занять з 
політології і спецкурсів з політичних проблем у Миколаївському державному 
університеті, Миколаївському науковому центрі Одеської національної 
юридичної академії та Миколаївському державному гуманітарному 
університеті ім. Петра Могили, у виступах з питань міжнаціональних відносин, 
які здійснювалися для працівників Служби безпеки України. 

Публікації. Здобутки автора опубліковані в колективних монографіях, 
навчальних та методичних посібниках (в тому числі у 2-х із грифом 
Міністерства освіти і науки України), у матеріалах доповідей і повідомлень 
вищеназваних конференцій, а також у збірниках наукових праць. Всього 
опубліковано 23 праці, 7 з яких – у фахових виданнях з політичних наук.  

Структура дисертації. Специфіка теми, сформульовані мета і завдання 
дослідження визначили послідовність викладення матеріалу і структуру 
роботи. Дисертація загальним обсягом 179 сторінок складається зі вступу, 
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (452 
найменування). 
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