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Розділ 3 
УКРАЇНА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ 

ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СВІТУ  
ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕТНОПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ 

 

 

 

3.1. Розвиток етнополітичних процесів у глобалізаційному середовищі 
 

Світ у кінці ХХ – початку ХХІ століття вийшов на якісно новий етап свого розвитку, 

який характеризується глибинними змінами всіх сторін людського буття і зростанням 

глобальних криз. Наука ці процеси описує як глобалізацію, формування постіндустрі-

ального світу, інформаційного суспільства, як перехід на ноосферний шлях розвитку, і, 

відповідно, висловлюються суперечливі оцінки, пропонуються різні вектори подаль-

шого розвитку світової цивілізації. 

Як наслідок, у сучасному світі набирають силу такі негативні для світопорядку та 

міжнародної безпеки явища, як сепаратизм – прагнення до відокремлення етнічних, 

сецесія – вихід зі складу держави якоїсь її частини в силу перемоги сепаратистського руху 

етнічно однорідного населення цієї території, ірредентизм – боротьба за приєднання до 

держави прикордонних земель сусідньої держави, заселених представниками титульної 

національності певної держави. 

Багато негативних явищ у міжнаціональних відносинах пов’язані з формуванням 

етнонації. Цей процес став визначальним у виникненні етнічного парадоксу сучасності – 

значного підвищення ролі етнічності в суспільних процесах, зростання інтересу до 

етнічної культури на тлі зростаючої інтернаціоналізації культурного, економічного і 

політичного життя людства. Піднесення етнічності стало закономірною відповіддю 

людей на процес глобалізації, що охопив сьогодні всі країни і народи світу. У цих 

умовах етнічність виконує інтегративну функцію – вона об’єднує представників етносів 

незалежно від їх класової, соціально-статусної або професійної приналежності. 

Сьогодні зростання ролі етнічності стало найпотужнішим конфліктогенним чинником, 

що викликає появу все нових вогнищ міжетнічної напруженості, які можуть призвести не 

тільки до локальних, а й регіональних і навіть світових війн (чеченський конфлікт у 

Росії, арабо-ізраїльський конфлікт на Близькому Сході, етнорелігійні зіткнення у 

Великобританії і т. д.). 

У міру того як XX століття йшло до свого завершення, все частіше стали говорити 

про те, що закінчилася й епоха націоналістичних ідеологій. І зовсім не тому, що на 

зміну їм прийшли «вищі» наднаціональні рівні політичних відносин, а тому що вони 

до кінця вичерпали своє завдання – створити світ націй-держав. Свого часу нація була 

визнана єдиним законним існуючим політичним організмом. Після 1789 р. у світі 

відбулися радикальні перетворення саме на основі цього принципу [614]. 

У 1910 р. існувало лише 15 незалежних держав. Навіть у XX ст. більшість народів 

світу продовжувала перебувати в колоніальній залежності від однієї з європейських 
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імперій. Лише три з нинішніх 65 країн Близького Сходу і Африки існували до 1910 р., 

а з 1959 р. у світі виникло не менше 74 держав. У 1989 р. налічувалося 159 держав, у 

2011 р. – 193 країн-членів ООН [614]. І всі ці зміни в значній мірі були результатом 

боротьби за національну незалежність, після завершення якої нові держави незмінно 

обзаводилися усіма атрибутами нації-держави. 
Сама історія, здавалося б, працювала і працює на націю-державу. Кожне з трьох 

головних геополітичних зрушень XX ст. (Перша світова війна, Друга світова війна і 
крах комунізму в Східній Європі) ще більше укріплювали концепцію нації як 
основної форми політичної організації суспільства. 

Гідність нації-держави полягає в тому, що вона одночасно пов’язує суспільство і 
культурними, і політичними факторами: межі етнічної спільноти, де люди об’єднані 
спільним минулим і загальною культурою, у цьому випадку ідеально збігаються з 
областю громадянства. Ось чому багато хто говорить про те, що виникнення націй-
держав було свого часу процесом природним і закономірним: ніяка інша суспільна 
група, крім нації, історично не могла б стати стійкою політичною спільністю. 

Звідси випливає висновок, що нація-держава взагалі єдина життєздатна політична 
організація, а всякого роду наднаціональні органи, такі як Європейський Союз, ніколи 
не зрівняються з національними урядами в здатності керувати суспільством на 
скільки-небудь легітимних підставах. За цією логікою процес європейської інтеграції 
мав би бути поставлений у жорсткі рамки, бо люди різної культури, різної історії та 
різних мов ніколи не відчують себе громадянами єдиної Європи, об’єднанням суто 
політичного характеру. 

Потрібно, однак, сказати, що до того історичного моменту, коли принцип нації-
держави, здавалося б, абсолютно укорінився у свідомості всього світу, з’явилися потужні 
сили, які загрожують перетворити національну державу в пережиток минулого. 
Заговорили про «кризу нації-держави» під впливом внутрішніх тенденцій і зовнішніх 
загроз. У внутрішньому плані нації-держави випробовують вплив низки відцентрових 
сил, викликаних активізацією етнічних і регіональних структур. Повсюдна заклопотаність 
етнічними проблемами відображає ту обставину, що в ситуації економічної і культурної 
глобалізації нації більше не здатні забезпечити ні колективної ідентичності, ні взагалі 
почуття причетності до якогось єдиного соціального цілого. Оскільки всі нації-держави 
так чи інакше несуть у собі різноманіття етносів і культур, відтворення політики на 
етнічній основі – це відкритий виклик моделі національної держави. Але на відміну від 
нації, етнічні чи регіональні групи не є загальновизнаними і життєздатними політичними 
одиницями  й саме тому тяжіють до федералізму і конфедерації. Наприклад, у структурі, 
передбаченій Європейським Союзом, бельгійські області Фландрія і Валлонія отримали 
таку ступінь самоврядування, що Бельгію лише формально можна вважати нацією-
державою. 

Зовнішня загроза цілісності нації-держави може приймати різні форми: 
1. Це прогрес в області озброєнь, особливо ядерних: виникає об’єктивна потреба в 

наднаціональних та міжнародних органах, які відповідають поняттю збереження миру. 
Свого часу це призвело до створення Ліги Націй, пізніше – Організації Об’єднаних Націй. 

2. Це глобалізація економіки: склався загальносвітовий ринок, економічна діяльність 
здійснюється через величезні транснаціональні корпорації, а величезні капітали пере-
міщуються по світу, що називається в одну мить. 

3. Сам інститут нації-держави, як з’ясовується, несе в собі загрозу навколишньому 
середовищу і глобальній екологічній рівновазі. Нації понад усе стурбовані своїми 
власними стратегічними і економічними інтересами: мало хто з них бере на себе право 
подумати про те, які екологічні наслідки матимуть їхні дії. Серйозність ситуації проя-
вилася з усією очевидністю в 1986 р., коли стало відомо про Чорнобильську ядерну 
катастрофу. Наслідки її такі, що по Північній Європі прокотилася хвиля радіації, яка, 
як очікується, стане причиною 2000 випадків смерті від раку протягом 50 років. 
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Від інших форм політичної організації націю-державу завжди відрізняло те, що вона 

пов’язувала людей єдиної національної культури із загальними традиціями. Сьогодні з 

виникненням транснаціональної і навіть глобальної культури послаблюється і ця її 

здатність. У тому ж напрямі працює міжнародний туризм і швидкий розвиток техніки 

зв’язку – від супутникового телебачення до «інформаційного суперхайвея», що об’єднує 

велику кількість комунікаційних технологій. Сьогодні американські фільми та телевізійні 

програми транслюються по всьому світу, індійська і китайська кухні так само популярні в 

Європі, як і свої національні страви, а люди спілкуються між собою, перебуваючи в 

різних частинах світу, так само легко, як якщо б вони зв’язувалися з сусіднім містечком.  

Ситуація, що склалася, радикально трансформує трактування статусу національних 

держав. З одного боку, через активізацію регіональних рухів самих національних держав 

дедалі більшає. З іншого – вони втрачають свою колись повну владу над економікою, 

політикою й культурою своїх народів і, відповідно, право представляти їх на міжнародній 

арені. Як відзначив Р. Даль, розширення сфери наднаціональної діяльності звужує 

можливості громадян держави вирішувати життєво важливі для них проблеми через свої 

національні засоби правління. У свою чергу, «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]. 

Безумовно, падіння ролі національних держав і ослаблення їхнього суверенітету 

пов’язане з бурхливим розвитком сфери наднаціональних, або глобальних, відносин, 

викликаних низкою причин й обставин. На думку німецького соціолога У. Бека [43, 

с. 51], існує вісім основних чинників, які підтримують феномен глобальності (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1  

Основні чинники феномену глобальності 

Феномен 

глобальності – 

це: 

розширення географії й наростаюча щільність контактів у сфері 

міжнародної торгівлі й фінансових ринків; 

триваюча інформаційна й комунікаційно-технологічна революція; 

популяризація вимог дотримання прав людини; 

глобальний характер розвитку інфраструктури масової обра-

зотворчої культури; 

посилення ролі у світовій політиці транснаціональних гравців 

(концернів, МНПО, ООН і т. д.); 

глобалізація злиденності; 

повсюдне руйнування навколишнього середовища; 

сплеск транскультурних конфліктів на місцях. 

 

Отже, глобалізація веде до серйозних змін у політичній і культурній сфері. Ці зміни 

безпосередньо зачіпають, хоча й різною мірою, всі національні держави. 

Залучення національних держав у глобальну економіку повсюдно породжує явище, 

яке експерти описують у термінах звуження, ослаблення, девальвації суверенітету. Нації-

держави не мають ресурсів, достатніх для того, щоб будувати свою політику безвідносно 

до ситуації на світовому фінансовому ринку. Вартість операцій, що здійснюються на 
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цьому ринку за один день, перевищує, за деякими винятками, річний бюджет будь-

якої держави. Теоретично біржові спекулянти можуть обвалити курс тієї чи іншої 

національної валюти за кілька годин. 

У тій мірі, в якій держави зацікавлені в розвитку своєї економіки, вони зацікавлені 

в іноземних капіталовкладеннях. Це означає, що державам доводиться брати курс на 

створення «сприятливого інвестиційного клімату», що рідко узгоджується з курсом на 

підвищення рівня життя їхніх власних громадян. 

Зі збільшенням глобальної взаємозалежності переживає девальвацію як економічний, 

так і політичний суверенітет, хоча різні суб’єкти порушені цим процесом різною мірою. 

Посилення процесів євроінтеграції, спроба запровадження Конституції ЄС, підписання 

Лісабонського договору свідчить про існування стійкої тенденції, по-перше, щодо 

поступового самообмеження держав-членів ЄС щодо можливості самим здійснювати 

суверенні права, по-друге, подальше форсування з ЄС наддержавного утворення. На 

думку деяких дослідників, сучасний стан державного суверенітету держав-членів ЄС 

наявно свідчить про зниження формально-юридичного аспекту державного суверенітету 

й поступове обмеження матеріальних можливостей його прояву, що виражається в 

делегуванні державами суверенних прав ЄС [617, с. 123-124]. 

Формально державний суверенітет продовжує залишатись важливим атрибутом 

держави, принципом міжнародних відносин. Зокрема, у теорії міжнародних відносин 

домінує юридичний підхід (традиційний або Вестфальський) до визначення сутності 

державного суверенітету. До того ж в умовах глобалізації, ознакою якої є 

взаємозалежність, особливого поширення й актуальності набули нові підходи до 

розуміння змісту цього поняття. Суверенітет трактують як із позицій «теорії влади», 

де ключова роль належить верховній владі специфічних політичних суб’єктів незалежно 

від їх політичного статусу, так і з позицій процесу європейської інтеграції, прихильники 

якого прагнуть перенести демократичний процес прийняття важливих політичних рішень 

з національного на наднаціональний рівень. У такому разі йдеться про делегування 

суверенітету задля збереження демократії. Це дає підстави стверджувати про значну 

суперечність між формальними Вестфальськими міжнародними принципами (до яких 

належить суверенітет) і новими «правилами гри» у міжнародній системі. Доволі слушно з 

цього приводу зазначає німецький соціолог У. Бек, що у сучасній міждержавній системі 

розпочата «нова гра, у якій правила і основні поняття старої гри перестали діяти, 

однак ними продовжують користуватись» [42, с. 21].  

Розмежування між прихильниками націоналізму та їх опонентами починається з 

інтерпретації поняття «національні інтереси». Для ліберально-консервативних політиків 

національні інтереси є змістом державних інтересів, а не інтересів (етно)нації. Переслі-

дувати інтереси держави вони намагаються за допомогою вбудовування останнього в 

міжнародні економічні й політичні структури, тоді як для націоналістів національні 

інтереси є несумісними з глобалізацією. Переслідувати національні інтереси в цьому 

випадку означає протистояти глобалізації. В економічній сфері це значить – не 

допускати збитків «економічної» (а також «продовольчої», «енергетичної») безпеки, в 

політичній сфері – максимально нарощувати військову міць. 

У рамках націоналістичного дискурсу виникло в останні роки таке поняття, як 

«духовна безпека», а також його кореляти: «конфесійна» і «етнокультурна» безпека. 

Незважаючи на те, що визначити зміст цих понять важко, їх загальний вектор більш-

менш зрозумілий. Це установка на ізоляціонізм. 

Проте було б великою помилкою, що включення в глобалізаційні процеси несе з 

собою прогрес і процвітання, а чіпляння за державні інтереси в економічному просторі – 

націоналістичний анахронізм. Існує об’єктивне протиріччя між інтересами різних 

агентів соціальної дії. Зокрема, між інтересами керівництва транснаціональних компаній і 

великої частини населення тієї країни, де вони працюють, або між підприємцями у певній 
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галузі виробництва і рядовими працівниками. Іншими словами, протиріччя між працею і 

капіталом нікуди не зникло. Воно лише перемістилося з національного на глобальний 

рівень. Держава ж виявляється розірваною між полюсами цього протиріччя. 

Можна стверджувати, що глобалізація веде до того, що дотримання імперативу 

націоналізму – безумовного пріоритету принципу нації у всіх областях державно-

громадського життя – стає розкішшю, яку можуть дозволити собі лише дуже могутні 

держави. 

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 

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. 31]. 

На думку ж політолога А. Уткіна, основними факторами, 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]. 

Велика кількість дослідників звертає увагу лише на окремі аспекти цієї проблеми. 

Так, Е. Етціоні вважає, що головним приводом зниження ролі національного суверенітету 

виступає погроза широкомасштабного тероризму й застосування зброї масового 

знищення державами ізгоями або терористами [611, с. 3]. 

Г. Кіссінджер відводить цю роль наростаючій стурбованості «громадянськими 

війнами, етнічними конфліктами й всім тим, що сьогодні становить поняття «порушення 

прав людини» [665]. 
Дослідник Е. Зандшнайдер виявляє причини слабкості національних держав у 

стрімкому підне-сенні «супра- та транснаціональних гравців», здатних акумулювати значні 
матеріальні й технологічні переваги перед окремими суверенними суспільствами [187].  

Учений Л. Туроу наголошує, що державний суверенітет послабляється міжнародними 
економічними силами, які створюють «інший світ, де наднаціональні геоекономічні сили 
диктують економічну політику національним державам» і позбавляють національні уряди 
«багатьох традиційних важелів економічного контролю» [552, с. 153]. 

Ф. Уебстер, погоджуючись із попередньою позицією, наполягає на тому, що самі 
національні держави «розмінюють» свій суверенітет, аби виграти конкурентну боротьбу 
за іноземні інвестиції й прихильне ставлення до себе з боку ТНК і глобальних 
фінансових інститутів [566, с. 100-101]. 

На думку Ф. Фукуями, ключовим фактором підриву принципу національного 
суверенітету виступає адміністративно-організаційна слабкість більшості держав, що 
виникли останнім часом на осколках 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 нинішніх 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 співтовариство 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]. 
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Дискусія про місце і роль національного суверенітету в сучасних умовах сформувала 

ціле покоління «політичних реалістів», які виправдують обмеження цього суверенітету на 

користь рішення практичних завдань виживання людства або торжества якихось 

універсальних ідей. Так, Ж. Атталі обґрунтовує необхідність обмеження національного 

суверенітету заради розв’язання низки глобальних проблем. Він констатує, що інститути 

глобальної влади майбутнього «повинні встати на більш високий рівень міжнародної 

організації й отримати істинну наднаціональну владу … планетарну політичну владу, 

що здатна визначати необхідні критерії в тих регіонах, у яких саме виживання людей 

поставлене на карту». Ці інститути, вважає він, необхідні принаймні у п’ятьох основних 

сферах людського існування. Вони будуть вирішувати питання, пов’язані з недоїданням, 

токсичними газами, генною інженерією, озброєннями й наркотиками [26]. 

Відомий американський неоконсерватор Р. Каган, у свою чергу, вважає, що кожна 

держава повинна скласти певний іспит на право володіння національним суверенітетом: 

«У ХХІ столітті суверенні права треба заслужити». Цей іспит припускає здатність уряду 

контролювати свою територію й проводити відповідальну політику в сфері міжнародної 

безпеки. В іншому разі міжнародні організації повинні прийняти утвердження на 

міжнародній арені принципу: «держави, що надають свою територію для сил, що 

дестабілізують світовий устрій, не повинні вважати свій суверенітет чимось, що саме 

собою розуміється» [664, р. 4]. 

Впливовий американський фінансист Дж. Сорос взагалі оголошує національний 

суверенітет анахронізмом, що вносить напругу у відносини між сучасною державою-

нацією й універсальними принципами свободи, рівності й братерства. Наприклад, 

відзначає він, суверенітет може захищати репресивні режими від втручання ззовні, що 

ущемляє права самих громадян суверенної держави [513, с. 154]. Фінансист навіть 

запропонував формулу подолання національного суверенітету шляхом протиставлення 

йому принципів народного суверенітету. Він констатує, що Вестфальський мирний 

договір фактично делегував здійснення національного суверенітету правлячим 

монархічним династіям. Після Французької революції й падіння монархічних режимів у 

Європі суверенітет перейшов до народу, але на практиці він потрапив до держави в 

особі уряду. Вважається, що громадяни делегують його уряду через виборчий процес. 

Однак, акцентує увагу Дж. Сорос, якщо демократичний уряд зловживає довіреною йому 

владою, ці зловживання серйозні, а люди не мають змоги виправити становище, 

«втручання ззовні цілком виправдано. Міжнародне втручання нерідко – єдина надія 

для гноблених» [514, с. 103]. 

Незважаючи на різні методологічні підходи, вищезгадані та інші суспільствознавці 

наполягають на тому, що сфера глобальних економічних і політичних відносин знайшла 

якусь первинність стосовно сфери традиційної державності. Деякі функції і повноваження 

суверенних держав у сферах вироблення зовнішньої й внутрішньої політики, що раніше 

відводилися урядам, переходять до наднаціональних (глобальних) структур керування, 

серед яких виділяються: міждержавні союзи, військові блоки, глобальні еліти, фінансові 

інститути, транснаціональні корпорації, міжнародні політичні, суспільні, релігійні й 

етнічні організації, структури глобальної організованої злочинності, терористичні 

організації, глобальні ЗМІ й інше [514, с. 103].  

Значні трансформації, яких зазнає національний суверенітет у сучасному світі, під 

впливом цілої низки глобальних викликів змушують серйозно задуматися про перспек-

тиви функціонування ліберальної демократії в нових умовах. Раніше феномен 

демократії виявлявся винятково на рівнях локальних форм самоорганізації (плем’я, 

поліс, регіон, держава). Таким чином, відповідь на питання про практичну реалізацію 

принципів ліберальної демократії на рівні глобальних (наднаціональних) відносин 

залишається відкритою і має потребу в постановці та комплексному дослідженні. 
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Ми погоджуємося з думкою вчених, що держави, які вступали до ЄС певним чином 

самі сприяли обмеженню власних суверенних прав, про що свідчить низка ухвалених 

законів та правових актів у державах після їхнього вступу. Наприклад, про передачу 

суверенних повноважень (Німеччина), передання повноважень, що ґрунтуються на 

конституції (Іспанія), передання прав парламенту щодо ухвалення рішень (Швеція), 

делегування повноважень, наданих конституцією органам влади (Данія), тимчасове 

надання повноважень, передбачених конституцією щодо законодавчої, виконавчої та 

судової влади (Люксембург), надання визначеного повноваження (Бельгія), надання 

законодавчих, виконавчих та судових повноважень (Нідерланди), обмеження суверенітету 

(Італія). Конституція Греції (п. 2 ст. 28) визначає умови надання повноважень міжна-

родним організаціям, передбачених нею, та обмеження (п. 3) національного суверенітету 

[339, с. 80]. 

Оскільки національна держава більше не гарантує колишнього рівня безпеки, 

втрачена ефективність управління національних урядів, їх спроможність повноцінно 

контролювати власну територію, констатується криза лояльності як продукту обміну 

між державою і громадянином, а також його підзвітності державній владі. Багато 

сучасних науковців навіть стверджують, що у майбутньому поняття національно-

державної належності стане менш важливим. Особливо для тих людей, які пов’язані з 

кількома державами подвійним громадянством тощо [293].  

З іншого боку, державний суверенітет країн-членів ЄС виявляється підірваним 

регіональною політикою, що здійснюється цією структурою. Основним гаслом останніх 

часів у ЄС стає: «ЄС: від Союзу країн до Союзу регіонів» [39, с. 122]. Таким чином, вирі-

шення проблем територіальних складових країн-членів ЄС переміщується на загаль-

ноєвропейський рівень, і регіональний розвиток здійснюється в інтересах гармонійного 

розвитку об’єднання, а не кожної окремої країни. Це підтверджує і створення Комітету 

регіонів ЄС, який не лише розглядає та пропонує шляхи вирішення проблемних питань 

місцевого та регіонального розвитку, а й активно впливає на процес прийняття рішень 

головними інститутами ЄС, консультує регіональні самоврядні структури управління. 

Комітет складається з 222 представників (Франція, ФРН, Італія, Велика Британія 

мають по 24 представники; Іспанія – 21; Австрія, Греція, Нідерланди, Португалія, Швеція – 

по 12; Данія, Фінляндія, Ірландія – по 9; Люксембург – 6). Членами Комітету є представ-

ники (керівники) органів регіонального та місцевого управління – обрані або призначені, 

що пропонуються Раді ЄС національними урядами і мають бути одностайно затверджені 

рішенням Ради ЄС. Водночас після затвердження складу всі члени Комітету 

позбавляються зобов’язань з боку національних урядів і діють в інтересах усіх 

регіонів Європейського Союзу [39, с. 125]. 

Регіональна політика Європейського Союзу здійснюється не лише у відношенні до 

своїх членів, але й до регіонів, що є прикордонними для ЄС. Починаючи із 1958 року, 

відбувається створення єврорегіонів – із державних, транскордонних регіональних 

асоціацій, що охоплюють прикордонні області і розвиваються за погодженими планами та 

проектами. До складу цих єврорегіонів долучаються як регіони країн-членів ЄС, так і 

прикордонні території інших європейських держав. Тому можна говорити і про вплив 

на внутрішню політику держав – не членів ЄС з боку цього об’єднання. Найгіршим 

результатом такої діяльності може стати переорієнтація окремих компонентів цих держав 

на зовнішню взаємодію, як таку, що приносить більш суттєвий економічний ефект. 

Можливе виникнення опозиції «ми-чужі» у відносинах між представниками окремих 

регіонів європейських держав, яка веде до виникнення таких загрозливих явищ як 

сепаратизм та регіональний егоїзм. 

Суттєвий глобалізаційний вплив на проблеми національної єдності відчувають 

федеративні держави, особливо ті, що було створено за етнотериторіальним принципом. 

Такий вплив, насамперед, проявляється в посиленні прагнення зберегти етнічні, 
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культурні та мовні зв’язки національних меншин, що опинилися по різні боки 

існуючих кордонів. 

На думку деяких дослідників, одним із наслідків впливу глобалізаційних процесів 

на федеративні держави є посилення активності впливових етнічних груп, які проживають 

на території суб’єктів федерації й проявляють бажання налагодити більш тісні культурні 

та мовні зв’язки з іншими країнами та регіонами [523]. Наприклад, у 80-ті рр. XX ст. за 

ініціативою парламенту Франції було створено спільний комітет з міжпарламентського 

співробітництва з національною асамблеєю Квебеку, законодавчим органом швейцар-

ського кантону Джура та національною асамблеєю Сенегала. Фландрія встановлює тісні 

взаємовідносини з країнами на основі культурної спорідненості (Нідерланди, Суринам, 

Південно-Африканська республіка), зокрема, вже створено міжпарламентську комісію у 

рамках більгійсько-голландського договору про лінгвістичний союз [523]. 

Ми поділяємо думку інших авторів, що в умовах глобалізації мови національних 

меншин поступово втрачають свою функціональність, оскільки не витримують 

конкуренції з мовами більших за чисельністю народів [523]. Малочисельні етнічні 

групи, втрачаючи свою мову, як наслідок втрачають функцію інструменту щоденної 

комунікації у суспільно-політичному житті країни, зберігаючи за собою побутовий рівень. 

Це, у свою чергу, призводить до проблем щодо збереження власної етнічної ідентичності 

та необхідності соціалізуватися у системі державної влади аби не опинитися за межами 

суспільства та держави. Означені процеси, на думку дослідників, свідчать про зародження 

та розвиток нових процесів стихійної асиміляції, наслідком якої є поступове зменшення 

кількості осіб, що ідентифікували себе з титульною нацією національних суб’єктів, що 

певною мірою ставить під сумнів необхідність подальшого існування самих 

національно-державних автономій. За таких умов на перший план виступає етнічна 

політична еліта окремих регіонів, як захисник інтересів національної автономії, 

усвідомлюючи, що втрата державного утворення призведе до втрати керівних посад. 

Отже, результатом впливу глобалізаційних процесів на федеративні держави є, по-перше, 

створення всіх передумов для централізації компетентності та повноважень, по-друге, 

посилення інституційних змін у федеративних відносинах, по-третє, посилення ролі 

суб’єктів федерації в межах діючих конституційно-правових основ.  

Під впливом глобалізаційних процесів нового значення набуває вже відомий принцип 

субсидіарності, відповідно до змін якого основні функції, які раніше реалізовувалися 

виключно державою, тепер переходять до компетенції суб’єктів федерації, а федеральний 

уряд повинен забезпечувати їх належне виконання. Отже, за умов глобалізації принцип 

субсидіарності призводить, по-перше, до певного звільнення федерального уряду від 

вирішення основних завдань, які суб’єкт може виконувати більш ефективно та з 

меншими затратами, по-друге, залишає можливість втручання та надання допомоги 

федеральним урядом у справи суб’єктів, якщо при виконанні завдань вони не можуть 

впоратися належним чином самі. Це ще раз свідчить про важливість розподілу 

функцій між владами двох рівнів, оскільки глобалізація призводить до ускладнення 

процесу управління, формує умови, за яких суб’єкти мають можливість самостійно 

встановлювати зовнішні зв’язки з іноземними партнерами, розвивати зарубіжні 

економічні відносини, розширювати права із залучення іноземного капіталу.  

Доречно наголосити, що відповідно до частини 2 статті 5 Договору про заснування 

Європейського Союзу, «у сферах, які не є винятковою компетенцією Співтовариства, 

воно має право діяти на підставі принципу субсидіарності лише настільки, наскільки 

поставлене завдання не може бути повною мірою вирішене окремими державами-

членами, і тому, зважаючи на його масштаби і результати, буде ліпше виконане 

Співтовариством» [169], а стаття 308 вказаного Договору, наголошує, якщо в процесі 

функціонування «виникає потреба у діях з боку Співтовариства з метою досягнення 

однієї з цілей Співтовариства і якщо цей договір не надає для цього необхідних 
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повноважень, то Рада на підставі ухваленого рішення, за пропозицією від Комісії та 

після консультацій з Європейським Парламентом, уживає відповідних заходів» (ст. 308 

Договору про заснування ЄС) [169].  

Такі положення, на думку деяких фахівців, призводять до появи протиріч у діяльності 

ЄС та держав, оскільки остання, за певних умов, буде змушена виконувати рішення, які 

суперечать її бажанням та можливостям [523]. Іншими словами, формується своєрідна 

система наднаціонального регулювання, коли держава зобов’язана виконувати рішення 

незалежно від того підтримує вона їх чи ні. На нашу думку, варто вказати, що у 

законодавстві ЄС передбачено подолання такого протиріччя, оскільки воно надає 

державам право не брати участь у певних соціально-політичних діях та спільних 

зобов’язаннях членів об’єднання. Наприклад, Данія, Великобританія, Швеція свого часу 

не ввійшли до Єврозони і до сьогодні така позиція не зазнала жодних змін. Велико-

британія та Ірландія не підтримали ідею створення Шенгенської зони, відмовилися 

від участі в європейській політиці щодо біженців та мігрантів. Польща, Велико-

британія та Чехія утрималися від приєднання до Хартії фундаментальних прав. Таким 

чином, практично кожна країна, яка входить до складу ЄС, має всі умови для захисту 

власного суверенітету. Показовим у цьому плані є досвід Польщі, яка напередодні 

підписання Лісабонської угоди провела масштабну роботу та відстояла власну 

позицію щодо голосування кваліфікованою більшістю, і, як наслідок, отримала 

можливість більшого впливу на роботу органів ЄС, ніж це планувалося до підписання 

вказаної угоди [169].  

Важливим залишається вплив глобалізації на міграційні процеси сучасного світу. 

Сучасні міграційні процеси в умовах глобалізації забезпечують робочою силою 

територіально розподілені природні ресурси та засоби виробництва, сприяють 

задоволенню зростаючих потреб населення в отриманні роботи, житла, засобів існування, 

сприяють соціально-професійній мобільності, призводять до зміни соціального статусу. 

Офіційні дані Міжнародної організації з міграції засвідчують, що з кожним роком 

кількість міжнародних мігрантів суттєво збільшується, і при збереженні такої тенденції до 

2050 року їх кількість сягне 405 млн [345]. Варто відзначити, що на сьогодні основною 

умовою міжнародної міграції робочої сили залишаються економічні причини. 

Наприклад, існуюча різниця в рівні заробітної плати за однаково виконану роботу в 

різних країнах призводить до міграції в ту країну, де більше сплачують. У деяких 

випадках передумовою залучення іноземних фахівців є недостатня кількість висококва-

ліфікованих фахівців у тій або іншій країні, що передбачає необхідність гарантування 

їм відповідного рівня заробітної плати (на початку XX ст. таку політику проводили 

США, сьогодні основний потік висококваліфікованих фахівців направлений у країни 

Західної Європи, Канаду). За певних умов міграція може бути викликана політичними 

конфліктами та природними катастрофами. Існують приклади проведення державою 

політики, направленої на зменшення кількості робочих мігрантів, зокрема, мінімальна 

заробітна плата, на яку дозволено наймати іноземного робітника в Японії, перевищує 

середній оклад праці японця. Таким чином, для високооплачуваних фахівців шлях до 

країни залишається відкритим, а некваліфікований робітник практично позбавлений 

можливості отримати роботу [620]. 

Ми погоджуємося з думкою деяких авторів, що вимушена інтеграція за певних 

умов може слугувати своєрідним засобом соціального контролю авторитарних 

режимів, тоді як добровільна міграція виступає засобом соціальної адаптації та 

причиною зростання міського населення (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2  

Особливості перебігу міжнародної міграції на сучасному етапі 

Тенденції Характеристика 

Зростання нелегальної 

міграції 

носить яскраво виражений трудовий характер; 

відбувається сплата податків; 

відсутня необхідність надавати мігрантам соціальну допомогу. 

Зростання вимушеної міг-

рації 

збільшення збройних конфліктів та загострення міжнаціональних 

відносин; 

основний потік мігрантів з країн, що розвиваються; 

великий відсоток серед мігрантів жінок та дітей, що вимагає 

додаткових витрат приймаючої країни. 

Збільшення 

демографічної значимості 

міжнародної міграції 

міжнародна міграція відіграє провідну роль у демографічному 

розвитку більшості розвинених країн. 

Глобалізація світових 

міграційних потоків 

визначилися країни з переважанням імміграції та країни з 

переважанням еміграції. 

Якісні зміни в потоці 

міграції 

збільшення частки осіб із високим рівнем освіти; 

створення спеціальних програм для тривалого перебування 

мігрантів у країні (США, Франція, Канада, Швеція). 

Двоїстий характер мігра-

ційної політики 

жорсткість і регламентація міграційної політики проти інтеграції;  

посилення в рамках процесів міграції процесів еміграції. 

 

Найбільшу кількість мігрантів приймають країни-експортери нафти на Близькому 

Сході, де відсоток працюючих іноземців сягнув показника 70 %. Високе міграційне 

сальдо також має Латинська Америка, Південно-Східна Азія, Ізраїль, де більшу 

частину мігрантів становлять вихідці з Росії. Але найбільшими постачальниками 

робочої сили на міжнародному рівні залишаються Індія, Пакистан, В’єтнам, Алжир, 

Мексика, Ірландія, Туреччина, СНД. 

Додаткові труднощі спричинила й зміна орієнтації іммігрантів, оскільки нинішні 

мігранти у своїй більшості не намагаються повномасштабно інтегруватися в суспільство, 

оволодіти мовою країни перебування, прийняти усталені в ній традиції, звичаї, спосіб 

життя, культуру. Особливо чітко це виявляється щодо іммігрантів конфесій, відмінних від 

конфесій місцевого населення. Вони все частіше розглядають себе як стійку національну 

меншість, яка чітко усвідомлює свою етнічну специфіку, свої інтереси і можливості їх 

відстоювати, використовуючи політичні й правові засоби, що закріплені в суспільстві, 

яке їх прийняло [102, с. 1068-1069]. 

За даними Німецького фонду «Населення Землі», до 2050 р. загальна чисельність насе-

лення планети становитиме 9,3 млрд осіб. Основний приріст населення спостерігатиметься 

в країнах Азії та Африки. Стосовно індустріальних та постіндустріальних держав, то 

кількість їхнього населення також збільшиться, але не так значно, як в інших регіонах 

і носитиме нерівномірний характер. Наприклад, у деяких країнах Європи (Швеція, 

Іспанія, Греція, Норвегія, Туреччина та ін.) спостерігатиметься незначний приріст 

населення, в інших – приріст буде або нульовим, або як у Великобританії, Росії, Україні та 

низці східноєвропейських країн – негативним [237]. Країни європейського континенту 

(разом із Росією та Туреччиною) очікує подальше зменшення кількості мешканців, 

наприклад, сьогодні європейці становлять 11 % від загального населення Землі, а в 

2050 році, як вважають дослідники, – будуть становити лише 7 % [508, с. 5].  

Зважаючи на таку перспективу, фонд прогнозує різке збільшення міграційних потоків 

та зміну їх усталених маршрутів. На думку фахівців, особливо посилиться міграційний 

тиск на «традиційні» країни, передусім країни Європи, у тому числі Україну й Росію, 

Польщу. 
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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. 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 [403, с. 313]. 

Проте такі тенденції не розкривають значної різниці у культурному досвіді та соціальних 

зв’язках у групах мігрантів. Британські дослідники С. Кастлес та М. Міллер проводять 

плідне розрізнення між утворенням етнічних меншин та етнічними громадами. У 

першому випадку етнічні групи не тільки відокремлені на ринку праці та зосереджені 

у гетто за місцем проживання, а й зазнають дискримінації від значного соціального, 

культурного та політичного відчуження. Це спонукає їх до існування у маргінальних 

групах осторонь від захищеного законом місцевого суспільства, яке відмовляє 

емігрантським громадам у повному або навіть частковому громадянстві та не дозволяє 

посісти гідне й повноправне місце у полікультурній країні. Етнічні громади, навпаки, 

існують там, де «іммігрантів та їхніх нащадків розглядають як складову полікультурного 

суспільства, яке бажає змінити свою культурну ідентичність» [632, р. 195]. Згідно з 

твердженням авторів, у жодній країні не існує таких груп, які б повністю належали до 

цієї категорії або до таких ідеальних типів, які містять досвід різних етнічних груп у тій 

самій країні. Але майже всі країни перебувають десь між цими полюсами. Наприклад, 

Австралія, на думку авторів, надає перевагу етнічним громадам, тоді як Німеччина 

радше підтримує модель етнічних меншин. 

Участь українців у глобальних світових міграційних процесах вражаюча: понад 45 % 

нашого люду проживає поза межами України. Українці, як ні одна нація у світі (можливо, 

хіба що євреї), розкидані та розпилені повсюди. Частка українських емігрантів і трудових 

мігрантів відносно загальної чисельності українського соціуму найвища у світі. За 

статистичними даними, на роботу за межі України виїхало 5-7 млн наших співвітчиз-

ників. А наша держава, за даними ООН, перебуває у першій п’ятірці країн, котрі прий-

мають мігрантів. Найпривабливішими країнами для українців є Росія, Польща, Угорщина, 

Молдова, Італія, Португалія, Туреччина, Німеччина, Чехія, Греція та ін. Певної двознач-

ності додає той факт, що трудова міграція охоплює як легальну, так і нелегальну міграцію 

[591, с. 2]. 

Зростання еміграції зовсім не означає, що українців у світі стає більше. Навпаки, в 

багатьох країнах, починаючи з Польщі, наші люди не поспішають хвалитися, що вони 

українці, й на те є причини. Наші діаспори в різних країнах часом розколоті й не 

одностайні. А «четверта хвиля» еміграції вже менше дбає про свою ідентичність, ніж 

попередні, «на жаль, українці-мігранти, діти й онуки наших діаспор забувають мову та 

звичаї своїх дідів, вони вживаються в генетичне тіло інших держав (справді, політичних 

та громадянських). Розсіявшись по світу, ми не розширили Україну до меж світу. Ми 

не наповнюємо собою світ, а лише зменшуємо ту Україну, яка нам належить» [288, с. 43].  

Оселяючись на чужих територіях, українці-емігранти, навіть у випадках їх 

компактного поселення та збереження інформаційних зв’язків із етнічною батьківщиною, 

поступово втрачають, принаймні частково, свою колишню етнічність і набувають нових 

етнічних рис. 

Це відбувається тому, що має місце їх прив’язка шляхом соціокультурної й частково 

фізичної адаптації до нового, більш чи менш чітко окресленого, природного та соціаль-
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ного середовища, тобто до нової етнічної ніші. Ця адаптація й прив’язка закріплюються 

на ментальному рівні. Так формується звичайно вже у мігрантів другого-третього і 

наступних поколінь нова етнічна суть емігрантської спільноти. І не випадково українці з 

Канади та США сприймаються сьогодні в Україні хоч і як «свої», але разом із тим не 

зовсім «свої». Поступово відірвуться від своїх материнських етносів та змінять власну 

етнічність і українці зі східної діаспори, а також росіяни, які живуть в Україні. Цей процес 

виявляється вже сьогодні [33, с. 155]. 

У контексті нових форм глобальної міграції та глобалізації культури переглядається 

значення понять громадянства і національної ідентичності. 

Сучасна глобалізація та регіоналізація міграцій спонукали до висування на порядок 

денний питання національної ідентичності у країнах зростаючої полікультурності. 

Розвинені країни, намагаючись дотримуватися «ексклюзіонарної» моделі надання 

громадянства та встановлення національної ідентичності, змушені постійно стикатися 

з ситуаціями невдоволення та конфліктності з боку численних меншин, що мешкають 

у цих країнах. У межах «ексклюзіонарної» моделі, з огляду на зазначене, вони навряд 

чи змогли б забезпечити собі необхідний простір для гнучкішої політики. Вони 

можуть лише замінити одну низку політичних та культурних проблем на іншу. Ті 

держави, що намагаються дотримуватися (або вже дотримуються) «полікультурної» 

моделі ідентичності та надання громадянства, можуть уникнути найгірших ексцесів, які 

випливають із «екслюзіонарного» курсу. Проте подібна стратегія виявляє подальшу, 

радше внутрішню, ніж зовнішню обережність у самоврядуванні розвинених країн. 

Загалом у цих країнах не заохочуються культурні зміни, особливо у ліберально-демокра-

тичних суспільствах, там, де відсутня будь-яка монополія на освіту та культурне 

самовиявлення. Ці держави, бажаючи запроваджувати справжню полікультурність, мають 

зрозуміти ситуацію та прагнути отримати підтримку від освіченішого та полікультурного 

громадянського суспільства [104, с. 383]. 

Сьогодні справжньою проблемою залишаються взаємовідносини між новим 

глобальним суспільством і національними структурами. Розподільчі тенденції збереглися 

та посилилися, світове суспільство продовжує зіштовхуватися з задачею примирення 

технологічних змін та економічної інтеграції з традиційними політичними структурами, 

заснованими на національній свідомості [71, с. 28]. 

У суспільстві закладені механізми спостерігання та руйнування. Тож для того, щоб 

продовжувати розвиватися в нових умовах, воно повинно напрацювати високий ступінь 

терпимості, готовності до самокритики і компромісам, прийняття єдиних цінностей і 

норм співіснування.  

Глобалізаційні процеси проникають у внутрішньодержавну сферу через економічні, 

інформаційні, міжнародно-правові та інші канали. Держава, з одного боку, вимушена 

брати на себе не властиві їй раніше функції (інформаційна безпека, інноваційна 

діяльність), а з іншого боку, модернізуються попередні, притаманні для неї, функції. Так, 

сьогодні держава стає глобальним підприємцем: створюються державні банки, страхові 

компанії, оптові торгові корпорації. Держава активно бере участь в організації 

зовнішньоторгових зв’язків, регулюванні валютних курсів, контролі за експортом товарів, 

капіталів, технологій. Однак слід відмітити послаблення національних бюджетів. 

Крім того під впливом глобалізації відбувається зміна характеру та змісту 

державної діяльності, адже держави все більше займаються глобальними проблемами – 

злочинність, зміна клімату, наступи пустель, епідемії, бідність, раціональне використання 

природних ресурсів [589].  
Процеси глобалізації призводять до радикальної зміни позицій національних держав. 

Зростає кількість недержавних суб’єктів (глобальних міждержавних та міжнародних 
об’єднань), яким держава передає частину своїх функцій. Обмежується влада національ-
ного уряду, держава в цілому як сукупність органів стає зовсім не обов’язковою, 
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відповідно, уряди мають все менше можливостей управляти своїми корпораціями [92, 
с. 73]. І в результаті цього держави втрачають свою національну ідентичність. Ослаблення 
національно-державного суверенітету й надалі триватиме і потребуватиме створення і 
розширення можливостей політичної дії на наднаціональному рівні. 

На думку Е. Шибаєвої, «питання про наднаціональність міжнародних організацій – це 
питання про співвідношення суверенітету держав-членів організації з повноваженнями 
створеного ними внутрішньо організаційного механізму» [339, с. 80], тобто авторка 
вважає, що суттю інституту наднаціональності є ступінь делегованих повноважень 
державами органам міжнародних організацій.  

Доречно згадати точку зору Л. Крам, Д. Дінан та Н. Нугент, які вважають, що 
«наднаціональність передбачає існування політичної влади над чи окрім рівня 
національної держави, наявність деякого ступеня її автономії від національних урядів. 
А оскільки держави-члени ЄС, створюючи наднаціональний орган, делегували йому 
повноваження у вирішенні ряду завдань, це створює деякі обмеження суверенітету 
або влади держав-членів» [579, с. 23]. 

Через множинність політичних проблем, що виникають у внутрішньому житті 
держав, національні уряди не можуть ефективно виконувати свої функції. Йдеться, 
насамперед, про соціальні, політичні, етнічні, міграційні та інші проблеми. Сьогодні 
значна їх частина не може бути вирішена без врахування думки міжнародної спільноти. 
Доволі сумнівно сьогодні виглядає можливість національних урядів гарантувати своїм 
громадянам безпеку, добробут та стабільність. Певною мірою забезпечення цих функцій 
залежить від процесів та подій, що відбуваються за межами державних кордонів, 
насамперед, від процесів у світовій економіці, діяльності міжнародних інститутів 
[555, с. 255].  

Можна погодитися з думкою дослідників, що делегування певної частини суверенних 
прав ЄС відбулося з власної ініціативи деяких держав, але постійна тенденція щодо 
розширення кола цих прав, компетенції ЄС викликає певні критичні зауваження, 
зокрема, зважаючи на те, що глобалізація призводить як до стирання відмінностей 
(культурної уніфікації), так і до появи нових форм (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Нові культурні відмінності в умовах глобалізації 

 

Лінії політичного розмежування постають як «міжцивілізаційне» розмежування. 

Наприклад, як розмежування «християнської» й «ісламської» цивілізації. 

Держави, стаючи вмістищами для більш ніж однієї культури, не в силах зупинити 

процес культурної диверсифікації на власній території. Політика національної розбудови, 

націлена на формування однорідного культурного співтовариства, виявляється занадто 

дорогою і не приносить бажаних результатів (провал політики мультикультуралізму в 

Європі). 
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Одним із ризиків існування людини в структурах глобального масового суспільства, 

на думку російського вченого М. Хевеши, є те, що «з’являється значна кількість людей, 

викинутих із своїх країн, позбавлених громадянства, що опинились поза національними 

та соціальними групами, без глибоких коренів у землі, на якій вони проживають... тому в 

них немає законослухняності та обов’язків щодо держави», це, у свою чергу, свідчить 

про втрату людиною своїх реальних прав, які позбавляють її можливості презентувати 

власну індивідуальність та неповторність у сучасних глобалізаційних умовах, а відтак 

«людина виявляється без професії, громадянства, без власної думки, без справи, за 

якою можна впізнати та виділити себе серед собі подібних» [574, с. 6]. 

Зазначимо, що до другої половини ХХ століття західні держави більш-менш успішно 

справлялися з функцією відтворення єдиної ідентичності. Однак в останні десятиліття 

багато в чому завдяки «прозорості» кордонів сучасному транспорту та засобам 

комунікації їхня політика почала давати серйозні збої. Прийнято вважати, що причиною 

цього став притік мігрантів, поява у структурі суспільства занадто великої кількості 

численних етнічних меншин. Частково це так, хоча меншини та міграція існували і 

раніше, не представляючи загрози для міцності приймаючих їх держав [619].  

Більш значущим видається інше. Будь-які меншини у ліберальних країнах все менше 

відчувають потребу в асиміляції. Вони починають усвідомлювати свою політичну 

функцію і, як наслідок, – впливати на суспільство, змінюючи його «на свою користь». 

У цьому сенсі цікавою є думка сучасного канадського теоретика Ч. Тейлора: «Думки 

про те, що людина повинна подавити власну інакшість заради того, щоб вписатися в 

домінуючу більшість, спосіб життя якого в цьому суспільстві визнається єдиним 

нормативом, поступово вивітрюється. Феміністки, культурні меншини, гомосексуалісти, 

релігійні угруповання наполягають на тому, що цей панівний політичний принцип 

повинен бути скорегований заради того, щоб прийняти їх, а не навпаки: вони повинні 

пристосуватися до норм домінуючої культури» [695, р. 279]. 

Політичний ресурс «мікроідентічностей» поступово починає відігравати більш 

суттєву роль стосовно державних «макроідентічностей». Різні сегменти національних 

держав більш відкрито прагнуть до отримання політичної суб’єктності. При цьому 

йдеться не тільки про мігрантів, чиї спільноти відіграють все більш помітну роль в 

електоральному процесі західних держав (латиноамериканський електорат у США, 

турецький – у Німеччині, арабський – у Франції, пакистанський – у Британії), але також і 

про територіальні спільноти. Останні частіше використовують культурні відмінності для 

укріплення регіональної ідентичності на противагу національній, а також для розширення 

своїх владних повноважень. Україна в цьому сенсі, на жаль, також не є винятком.  

У західних країнах протиріччя ідентичностей у рамках єдиної держави не набували 

поки що особливо гострих конфліктних форм завдяки відомому запасу міцності 

інститутів національної держави. Однак подібні рухи за політичне визнання, автономію 

або повну незалежність дуже ускладнюють політичне життя Канади (франко-канадці 

Квебеку), Франції (корсиканці), Іспанії (баски і каталонці), Британії (ірландці та 

шотландці), Бельгії (фламандці). Набагато гостріше ці проблеми відчуваються у тих 

частинах світу, де процеси державотворення ще не завершено. 

Саме такі обставини і створили ситуацію соціальної та політичної інтеграції, яка 

визначила нові життєві стандарти людини залежно від того, наскільки вони узгоджуються 

та поділяються між усіма членами співтовариства, а відповідно до цього вивела нову 

модель суспільної структури [91]. Така модель зруйнувала традиційну соціальну ієрархію, 

на думку Х. Аренд, вона поклала край «класовій системі, яка була єдиною системою 

соціальної та політичної стратифікації європейських національних держав» [23, 

с. 404]. Саме це породило звичку сучасної «людини міркувати в масштабах континентів 

та відчувати століттями» [23, с. 420]. Саме тому науковці почали говорити про 

формування європейської ідентичності. 
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Ціль створення європейської ідентичності випливає з динаміки розвитку ЄС, який 

поступово переходить «від етапу «співробітництва між націями… до створення нового 

міжнародно-політичного суб’єкта» [641]. Фактично, ми є свідками перетворення 

Європейського союзу з міждержавної організації на наднаціональний інститут, здатний 

відігравати самостійну роль на геополітичній арені світу. Творці європейської політики з 

самого початку розуміли, що ЄС як наднаціональний інститут, за висловом В. Хесле, 

«є онтологічно залежним від індивідів, що його підтримують», і тому «вимушений 

постійно боротися за їх лояльність… бо взяття ними назад своєї лояльності означало б 

смерть інституту» [575, с. 121]. Б. Кронін пише з цього приводу: «Оскільки європейська 

інтеграція все більше і більше безпосередньо торкається меж традиційного державного 

суверенітету, все більше і більше зростає необхідність посилення ідентифікації з 

Європою» [635]. Саме з цієї причини на офіційному рівні намагаються прискорити про-

цеси, які б сформували у європейців почуття «ми» та створили певний тип «європейської 

ідентичності». «Якщо взяти до уваги зростаючий вплив законодавчої сфери ЄС 

практично на кожний аспект національного економічного життя, а також загрозу, яку 

вона являє для національних інститутів, що контролюють сфери від монетарної до 

зовнішньої політики, стає зрозумілим, що Європейський Союз не може більше 

розглядатися як інструмент, а все більшою і більшою мірою стає правлячим інститутом, 

який потребує легітимності, незалежної від тієї, яку він непрямим способом дістав через 

національні уряди» [675].  

Отже, метою створення європейської ідентичності є і легітимація ЄС як наддержав-

ного інституту, безпосередня підтримка його громадянами. Крім того, мета, для досяг-

нення якої створюється ЄС і, відповідно, його наднаціональна ідентичність, – це захист 

Європи від уніфікуючих хвиль глобалізації. Дослідник П. Ван Хам пише: «Повинно 

бути зрозумілим, що європейські національні держави, очевидно, дійшли висновку, 

що їх власні національні культури є занадто слабкими, щоб самостійно вистояти перед 

стрімким тиском глобалізації. Тому європеїзація є як притулком для європейських 

культур, так і неминучим механізмом, який сприятиме певному ступеню гармонізації 

в європейській культурній сфері» [654, р. 5]. 

Із прискіпливого аналізу програмних документів та конкретних дій суб’єктів 

європейської політики доходимо висновку, що конструювання європейської ідентичності 

здійснюється на чотирьох рівнях [406] (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2. Рівні формування європейської ідентичності 

Розвиток європейського громадянства 
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Формування загальноєвропейського 

інформаційно-комунікативного простору 

Гомогенізація систем освіти країн-членів 

ЄС завдяки виведенню їх з-під контролю 

національних держав 
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Частиною 2 статті 17 Договору про створення ЄС встановлено, що основу європейсь-

кого громадянства становлять права, закріплені в договорі, серед них: можливість 

вільного пересування та проживання в будь-якій країні ЄС; право обирати та бути 

обраним до Європейського парламенту та на муніципальних виборах, незалежно від 

громадянства та у будь-якій країні ЄС; можливість користуватися послугами та захистом 

консульських та дипломатичних установ будь-якої країни ЄС; за необхідності подавати 

петиції до інституцій ЄС та Європейського суду; отримати відповідь будь-якою із 

офіційних мов за вибором заявника [406].  

На думку деяких дослідників, таке коло прав дає можливість стверджувати про два 

виміри європейського громадянства. Перший – вертикальний, що формується між 

громадянами й ЄС та обмежений певною групою осіб, які потребують захисту Союзу 

й мають щодо нього певні обов’язки. Другий – горизонтальний, що сприяє формуванню 

тісних стосунків між громадянами, розвитку спільноти людей, які «поділяють лояльність, 

громадянську вірність ЄС та «пан’європейські» погляди й орієнтацію. Саме такий вимір 

політики європейської ідентичності має найбільший вплив, оскільки сприяє формуванню 

в людини фундаментальної потреби цілеспрямовано діяти відповідно до громадянських 

обов’язків» [670]. Адже, як стверджує А. Собіш, громадянство має «певний 

психологічний вимір», який можна трактувати як «відчуття належності до колективу 

людей, пов’язаних чимось спільним... здорове відчуття ідентичності зі спільнотою, 

яке може породжувати відчуття відповідальності, емпатії або альтруїзму та здатне 

спонукати діяти відповідно до обов’язків громадян» [694, р. 79]. 

Оскільки національні валюти до останнього часту безпосередньо пов’язувались із 

національними ідентичностями, логічно виникає питання: як же вплинуло запровадження 

євро на національні ідентичності країн-членів, чи сприяє поява наднаціональної валюти 

появі наднаціональної європейської ідентичності і, навпаки, чи не є національна 

ідентичність перешкодою для сприйняття нової валюти? Європейські вчені скористалися 

нагодою дати відповіді на ці запитання за допомогою емпіричних соціологічних 

досліджень. Наприклад, Р. Луна-Акрос та Г. Гузман дійшли висновку, що «національна 

ідентичність співіснує з європейською ідентичністю. Обидві колективні ідентичності 

мають вплив на позицію громадян стосовно євро. Емпіричні дані засвідчують, що 

значного зв’язку між ними не існує. Іншими словами, національна ідентичність не 

впливає негативно на готовність сприйняти нову валюту, а європейська ідентичність, 

навпаки, позитивно впливає на позиції громадян щодо євро. Європейська ідентичність 

тільки народжується, і введення євро має надзвичайно великий позитивний вплив на її 

становлення» [674, р. 409]. 

Аналогічні думки поділяють також К. Мейєр-Песті та К. Кірхлер. Їхні дослідження 

підтверджують, що «європейська ідентичність співіснує поряд із національними ідентич-

ностями країн-членів, а громадяни Союзу сприймають його як мережу автономних 

держав». Розглядаючи валюту як один із механізмів менеджменту ідентичності, дослід-

ники доходять висновку, «що процеси, які відбуваються в економічній та культурній 

сфері ЄС, здатні призвести до формування однієї великої групи, ідентичність якої 

буде більш інклюзивною» [676, р. 205]. 

Попри те, що європейській еліті доступні лише незначні політичні інструменти, біль-

шість дослідників стверджує, що механізми конструювання європейської ідентичності є 

досить дієвими. У жовтні 2006 р. в журналі «Science» група австрійських соціологів 

оприлюднила результати досліджень громадської думки, здійснених із 1996 р. до 2004 р. 

серед молоді 15 перших країн-членів ЄС. Результати підтверджують «повільну зміну 

відчуття ідентичності щодо національного та європейського контекстів. У 2004 р.  

42 % респондентів, які взяли участь в опитуваннях євробарометра, стверджували, що 

мають тільки одну національну ідентичність. Інші 58 % визнали, що значною мірою 

вважають себе європейцями» [126, с. 111]. За прогнозами експертів, «до 2030 року, 
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якщо така тенденція збережеться, переважна більшість європейців вважатиме себе таки-

ми, що мають багато ідентичностей, а не тільки одну національну. Чим старші респон-

денти, тим вищою є ймовірність того, що вони матимуть тільки одну національну 

ідентичність» [126, с. 98].  

Отже, національна держава як інститут втрачає контроль над самоідентифікацією 

індивідів. Нація поступово перестає бути тією «уявною спільнотою», членство в якій 

сприймається як особистісний осередок, як щось конститутивне для індивідуальної 

ідентичності. Місце національної спільноти можуть займати уявні спільноти, засновані на 

ідеології, релігії або знанні. Для (пост)сучасних індивідів приналежність до такої 

спільноти – субнаціональної або наднаціональної – може бути важливіше їх належності 

нації-державі. Настільки важливіші, що вони більше не вважають своїм обов’язком ні 

службу в армії, ні інші прояви традиційних патріотичних справ. 

Дослідники вказують на ускладнення ідентифікаційних процесів в умовах глобалізації. 

З одного боку, формується щось на зразок глобальної ментальності, поширюються схожій 

спосіб життя, стандарт поведінки, ціннісні та мовні уподобання. З іншого боку, 

інтенсифікується процес утвердження народами групової, територіальної, етнічної 

ідентичності. Природний у своїй основі, він часто набуває хворобливих форм, супро-

воджується тенденціями до відокремлення [362, с. 140].  

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», 

a щодо збереження національної ідентичності, то, на думку А. Гальчинського, це 

«одна з принципових ознак індивідуалізації суспільного прогресу, у тому числі й глобаль-

ного розвитку, його персоніфікації та олюднення. Це водночас і системна прерогатива 

глобального суспільства» [103, с. 276]. 

На тлі й під впливом глобалізації по-новому актуалізується проблематика ідентич-

ності, зокрема етнокультурної та етномовної [103, с. 276]. Глобалізація робить виклик 

ідентичності, що існувала раніше, об’єктивно впливає та трансформує етномовні реалії.  

У європейському просторі в умовах глобалізації відбувається відхід від 

беззаперечного авторитету англійської мови (АМ) як lingua franca до підвищеної 

зацікавленості в національній ідентичності народів через увагу до їх мов. Актуальність 

вивчення німецької мови (НМ) як другої іноземної (ІМ2) у навчальних закладах 

Європи (і України в тому числі) пояснюється, по-перше, великою кількістю носіїв, і, по-

друге, економічною цінністю. Разом із тим, у наш час попит на НМ в Європі знижується, 

оскільки в усіх європейських установах застосовується АМ. Як наслідок, АМ домінує 

як перша іноземна (ІМ1) також і в мовній політиці України [354].  

У такій ситуації німецька (як і французька, іспанська та ін.) мають шанс на існування 

лише в межах політики багатомовності, яку активно запроваджує Рада Європи. 

Насадження однієї мови без одночасного шанування інших призводить до приниження 

цих мов. На противагу цьому, політика багатомовності (Mehrsprachigkeit) сприяє 

викоріненню асиміляції, виховує готовність жити з відмінностями, мовним і культурним 

розмаїттям. При цьому важливо зберегти та цінувати свою рідну мову, яка має утворити 

сутнісне зерно європейської ідентичності. Мобільність та глобалізація не ведуть до 

нівелювання мовних і культурних відмінностей. Навпаки, рідна мова є способом знайти 

свою ідентичність [354]. Мобільні люди в глобалізованому світі цінують локальну, 

регіональну, національну ідентичність. Європейська ідентичність може бути сприйнята, 

лише якщо в її рамках можна знову віднайти свою власну мову та культуру. Поряд із 

цим, логічним здається твердження про те, що європейська ідентичність була і є 

багатомовною. 
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Євросоюз розробив законопроект «Лінгвістична політика для багатонаціональної і 

полікультурної Європи», згідно з яким здійснення лінгвістичної освітньої політики 

відповідає принципам багатомовного і культурного різноманіття народів, які населяють 

Європу. Рада Європи вважає (і це підтверджується спільною резолюцією, прийнятою 

Європарламентом і міністрами освіти країн Євросоюзу), що ідеалом майбутнього 

Європи і світу в цілому є людина, яка вільно володіє кількома (двома або трьома) мовами 

незалежно від її професійної діяльності [299, с. 19]. 

Як зауважує російський дослідник М. Ільїн, «помітне 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», і далі: «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]. 

Ці твердження засвідчуються думками інших дослідників. Як зазначає Е. Заграва, 

«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 кінці 1990-х рр. серед французів було проведено опитування, в якому пропону-

валося відповісти, «що для вас важливіше»: 

 державно-національна належність; 

 соціальна належність; 

 власна ідентичність. 

На користь першої відповіді висловилося лише 6 % тих, хто є практикуючими 

католиками, 4 % тих, хто відніс себе до католиків, які не виконують обряди, і 1 % тих, хто 

вважає себе агностиками. Дуже небагато виявилося і тих, хто вибрав другу відповідь – від 

7 до 10 %. Переважна більшість – від 78 до 84 % – вибрала третю відповідь. Згідно з 

іншими опитуваннями, на питання про готовність захищати державу зі зброєю в руках в 

разі загрози національній безпеці негативний відповіли 41 % німців, 46 % французів, 46 % 

японців, 49 % бельгійців і 54 % італійців. 

Серед спільнот ідентичності, заснованих на релігії, найбільш потужними на 

сьогодні є групи ісламістів. Не слід, втім, уявляти собі ісламізм як однорідне ціле. 

Ісламізм, або політичний іслам, складається з величезної кількості різних угруповань 

з різними політичними і релігійними поглядами. До менш помітних на політичному полі, 

але не менш значущих для людей належать, організації релігійних фундаменталістів – 

мусульманських (не тільки шиїтських), християнських (не тільки протестантських),  а 

також групи прихильників НРР (нових релігійних рухів). З спільнот ідентичності, 

заснованих на ідеології, варто виділити екологізм і фемінізм. 

Нарешті, на сучасну політичну та культурну ситуацію роблять все більший вплив 

співтовариства ідентичності, засновані на знанні. Це, передусім, міжнародні експертні 

об’єднання, а також міжнародні асоціації вчених. 

Соціологічні дослідження, проведені у двадцяти країнах з розвиненою демократією 

наприкінці ХХ століття, засвідчили, що значна частина, а в деяких випадках і більшість 

громадян не має «ніякої довіри» або мають «слабку довіру» до основних інститутів і 

організацій політичного режиму: партій, уряду, парламенту, вищої адміністрації, судів, 

армії, поліції, тощо [144, с. 85]. Г. Бєлов пише, що з підвищенням рівня освіченості та 

інформованості людей стає все важче приховати нездатність держави виконувати свої 

функції. У результаті посилюється відчуження громадян від держави, поглиблюється 

недовіра до неї. Упевненість у безнадійній корумпованості держави характерно, 
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зокрема, для країн Латинської Америки, населення яких почасти бачить у політиках 

найбільших ворогів демократії [109, с. 46]. 

Таким чином, для сучасного етапу розвитку етнополітичних процесів в умовах 

глобалізації характерні такі прояви:  

1) етнічна консолідація народів, що виявляється в розвитку їхньої політичної, еконо-

мічної, мовної та культурної самостійності, зміцнення національно-державної цілісності 

(до кінця ХХ ст. окремі народи стали суб’єктами не тільки внутрішньодержавної, але й 

міжнародної політики); 

2) міжетнічна інтеграція – розширення та поглиблення співробітництва народів у 

всіх сферах життя заради більш повного задоволення їх потреб (ця тенденція проявля-

ється в процесі глобалізації та регіоналізації);  

3) асиміляція – як би «розчинення» одних народів в інших, що супроводжується 

втратою мови, традицій, звичаїв, етнічної самобутності та етнічної самосвідомості;  

4) послаблення зв’язків між громадянами і державою в умовах глобалізації призводить 

до «розхитаності» діяльності самої держави та створює можливість для утворення нових 

форм суспільства, де зростає значення субнаціональних і транснаціональних 

лояльностей та ідентичностей. 

 

 

3.2. Національні інтереси України та етнополітичні процеси  

сучасного світу 
 

Перед Україною стоїть завдання виробити та забезпечити реалізацію національних 

інтересів у надзвичайно динамічному світі, розвиток якого визначають принципово 

нові процеси, невідомі раніше в історії. Результатом впливу глобалізації стає новий 

рівень конкуренції між країнами і регіональними угрупованнями. Отже, успішність нації 

у ХХІ столітті залежить від її спроможності реалізувати свої національні інтереси завдяки 

участі в процесах глобалізації, адаптації до них своїх державних і суспільних механізмів. 

Перші спроби окреслити головні для України категорії та поняття щодо національних 

інтересів було зроблено відразу після проголошення незалежності. В Україні та на Заході 

було опубліковано серію наукових праць, в яких було здійснено спробу сформувати 

та визначити головні національні інтереси та геополітичні пріоритети новоствореної 

держави. Крім цього було наголошено на існуванні можливих загроз як внутрішніх, 

так і зовнішніх для національної безпеки України. На думку деяких дослідників, якщо 

порівнювати визначенні національні інтереси та загрози з реальними досягненнями 

процесу державотворення на сьогодні, стає зрозуміло, що національні інтереси не 

були реалізовані у повному об’ємі, а динамічні зміни сучасного світу призвели до появи 

нових загроз, до більшості з яких наша держава виявилася неготовою [413]. Адже лише з 

часом правляча еліта усвідомила, що реальна політична незалежність неможлива без 

незалежності економічної, але більшість спроб проведення економічних реформ не 

принесли бажаних успіхів, а в деяких випадках, навпаки, призводили до погіршення 

ситуації. Підтримуючи інших авторів, зауважимо, що, на жаль, у діях нашої держави 

практично відсутня послідовність та пріоритетність, а посилення глобалізаційних 

процесів продукує здебільшого негативні перспективи [413] (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Перспективи впливу глобалізації на Україну 

 

Національний інтерес є складним за своїм характером поняттям та явищем, тому 
однозначного підходу щодо визначення не існує. На нашу думку, більшість підходів 
щодо розуміння національного інтересу можна звести до трьох напрямів.  

Представники першого вважають, що національний інтерес – це, насамперед, потреба 
«стимулювати збільшення національних ресурсів, а також протидіяти загрозам націо-
нальної безпеки, не вступаючи в протиріччя з цінностями, які домінують у суспільстві» 
[341, с. 36].  

Прихильники другого наголошують на необхідності ототожнювати національний 
інтерес із державним, унаслідок чого під національно-державним інтересом вважають 
сукупність «цінностей, які мають домінуюче значення для держави, її існування і 
розвитку, її здатності захищати й обстоювати свою незалежність і суверенітет» [335, 
с. 8].  

Третій напрям формують науковці, які вважають національні інтереси штучно 
створеним та певною мірою псевдопоняттям, яке, по-перше, малопродуктивне у 
використанні, по-друге, є явищем архаїчним та з часом повністю зникне [223, с. 66].  

Однак нині існують й інші підходи до розуміння національного інтересу. На думку 
І. Яковенко, починаючи з другої половини XX ст., можна говорити про занепад епохи 
національного інтересу, але ми погоджуємося з деякими дослідниками, що говорити 
про занепад національного інтересу зарано [615, с. 120]. Ми вважаємо, що 
національний інтерес, особливо в умовах глобалізації, навпаки набиратиме обертів й з 
часом, можливо, призведе до формування наднаціонального інтересу, прояви якого 
ми вже сьогодні можемо спостерігати.  

Проте варто погодитися, що кінець XX ст. все ж таки призвів до певних змін у 
розумінні та понятті національного інтересу. Прояви змін ми можемо спостерігати, по-
перше, на прикладі постійного збільшення міжнародних організацій, які посилюють 
та закріплюють свій політичний вплив, по-друге, появою наднаціональних утворень 
різного формату. Першість щодо змін у національному інтересі ще утримує Європа, 
але вже існує практика об’єднання інтересів й у неєвропейських структурах, таких як 
АСЕАН, НАФТА, АТЕС тощо [79]. Більшість проблем, які існують у сучасному 
суспільстві, має глобальний характер, вирішення яких вимагає поступового відходу 
від традиційних принципів національного суверенітету, і, як наслідок, появи нових 
домінант політики окремих держав та міждержавних об’єднань.  
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В. Кириченко стверджує, що національні інтереси це «інтегральний вираз інтересів 

усіх членів суспільства, що реалізується через політичну систему. Вони поєднують 

інтереси кожної людини, суспільства в цілому. При цьому маються на увазі інтереси 

не взагалі громадян, які належать до цього суспільства, а кожного громадянина 

зокрема, інтереси національних, соціальних, політичних груп та інтереси держави», 

акцентуючи увагу на тому факті, що національні інтереси не тотожні інтересам нації, 

оскільки «перші відбивають (інтегрують) інтереси всіх людей незалежно від націо-

нальної приналежності, а другі – лише інтереси певної нації» [232, с. 119].  

Інші дослідники дотримуються дещо відмінних поглядів на проблематику 

формування національних інтересів, розглядаючи їх не через призму громадянського 

суспільства або існуючої влади, яка існує сама по собі, а через призму категорій 

суспільства та його національної свідомості. Наприклад, І. Кресіна наголошує на 

необхідності визнання існування національної свідомості на декількох рівнях, де до 

складу буденного рівня безпосередньо входить процес формування національних 

інтересів [268, с. 83].  

Російський дослідник В. Серебрянников стверджує, що національні інтереси доцільно 

поділяти на три групи (рис. 3.4) [584], наголошуючи, що в сучасних умовах національна 

безпека головним чином залежить не від наявності необхідного рівня та кількості 

збройних сил, а від конкурентноздатності держави, рівня розвитку її економіки, 

належного забезпечення добробуту громадян тощо [584].  

 

 
Рис. 3.4. Групи національних інтересів 

 

Крім того, автор наголошує на необхідності звернути особливу увагу на сучасні 

загрози для країн, як-от: тероризм, поширення зброї масового використання, міжетнічні 

конфлікти, забруднення навколишнього середовища та уповільнення або повна зупинка 

економічного зростання [584].  

Відповідно до існуючих підходів національні інтереси є набагато ширшим поняттям, 

ніж «державні інтереси», «життєво важливі інтереси», «інтереси окремих етнічних 

спільнот». 

Державний інтерес пов’язаний, передусім, з існуючою системою публічної влади 

та функціями відомчих структур, а інтереси особистості та суспільства досить часто 

можуть існувати окремо від інтересів влади та структур. Життєво важливі інтереси самою 

назвою підкреслюють наявність ієрархії інтересів та належність до вищої групи. Етнічний 

фактор потребує особливої уваги під час забезпечення національної безпеки, оскільки 

етнічність може створювати певні загрози національній безпеці, особливо якщо під 

час формування національних інтересів не буде враховано інтереси поліетнічного 
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суспільства та його складових. Ми поділяємо думку деяких авторів, етнічний інтерес не 

тотожний національному, оскільки слугує вираженням потреб певної етнічної спільноти, 

тоді як національний уособлює потреби нації як складної економічної та культурно-

історичної спільноти народів.  

Утім сучасна національна держава в умовах глобалізації не повинна замикатись 

виключно на реалізації національних інтересів, оскільки це призводить до ізоляції її 

від глобального простору, а також може спровокувати суттєве відставання від передових 

держав світу. Вихід із такої ситуації, за словами Г. Ємельянова та А. Стрельцова, може 

бути лише один: «здолавши крайнощі універсалізму та комунітаризму, необхідно 

дотримуватись принципу плюралізму, полікультурності, міжкультурного діалогу та 

толерантності» [155]. 

На думку дослідників, існуюча система національних інтересів України 

характеризується поєднанням базисних інтересів особистості, суспільства і держави 

щодо основних сфер суспільного життя – економіки, соціального та духовного життя, 

внутрішньої та зовнішньої політики тощо (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Базисні інтереси національних інтересів України 
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На державному рівні національні інтереси України визначені в чотирьох основних 

документах: «Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу» (Указ Президента 

України від 11 червня 1998 р.); «Зовнішня політика України як інструмент забезпечення 

національних інтересів держави: здобутки, реалії та перспективи» (Постанова Верховної 

Ради України від 19 лютого 2004 р.) [202]; «Про основи національної безпеки України» 

(Закон України від 15 грудня 2005 р.) [461]; «Стратегія національної безпеки України» 

(Указ Президента України від 12 лютого 2007 р.) [527]. 

Так, у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради було окреслено 

основне коло життєво важливих національних інтересів, до складу яких увійшли: 

забезпечення та дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина, 

створення належних умов для розвитку людини, реалізації її творчого потенціалу через 

різноманіття форм суспільної організації; захист державного суверенітету, територіальної 

цілісності та недоторканності державного кордону України; формування конкуренто-

спроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки та відповідне забезпечення 

зростання рівня життя та добробуту населення; гарантування безпечних умов життє-

діяльності населення, захисту та відновлення навколишнього природного середовища; 

збереження та розвиток духовних й культурних цінностей українського суспільства, 

зміцнення його ідентичності на засадах етнокультурної різноманітності [351, с. 153]. 

Зважаючи на вищевказане, національні інтереси є основним методологічно важливим 

поняттям державної політики, що виражає пріоритетні орієнтири розвитку нації й 

спрямовує дії органів державної влади на благо українського народу [351, с. 153-154]. 

На нашу думку, існуючі складові національного інтересу України, можна поділити 

на три основні групи: 

 перша група – це забезпечення конституційного ладу, територіальної цілісності та 

суверенітету держави, дотримання прав і свобод людини, які закріпленні та гарантовані 

Конституцією країни; 

 друга група – це інтереси суспільства: забезпечення відповідного рівня добробуту 

громадян, духовного життя, культури і науки, сприяння міжетнічній злагоді, запобігання 

проявам расизму, ксенофобії та дискримінації; 

 третя група – це забезпечення національної безпеки, формування та розвиток 

добросусідських відносинах з іншими країнами.  

Більшість інтересів перших двох категорій є відображенням потреб життєдіяльності 

суспільства, спрямованих на збереження (захист) та прогресивний розвиток матеріальних 

(природні ресурси, генофонд нації, географічна територія, тощо) і духовних (культура, 

мова, наука, тощо) цінностей, в яких воно життєво зацікавлене. Інтереси ж категорії 

«міжнародне співробітництво» надають вказаним потребам, так би мовити, зовнішнього 

спрямування, оскільки відображають тенденції все більшої взаємозалежності світового 

співтовариства при розв’язуванні проблем забезпечення безпеки. 

З огляду на сказане, можна стверджувати, що у загальному випадку цілі у сфері 

інтересів безпеки продиктовані потенційними чи реальними загрозами. Цілі, спрямовані 

на задоволення інтересів добробуту, – змішані за характером. Вони можуть бути наслід-

ком намагань держави розширити свої можливості або захистити наявні можливості 

від потенційних чи реальних загроз. 

Інтереси міжнародного співробітництва зумовлюють цілі, досягнення яких передбачає 

забезпечення кращих можливостей для досягнення перших двох категорій інтересів. 

Зупинимося більш детальніше на кожній із груп.  

Сучасні глобалізаційні процеси, посилюючи внутрішні суперечності національних 

держав, становлять суттєву загрозу їх конституційному ладу, територіальній цілісності й 

недоторканності, не виключення й Україна [8, с. 10]. Глобалізація, як один із основних 

процесів сучасності, формуючи прозорі кордони держав, сприяє проникненню через них 

більшості існуючих загроз та небезпек. Саме тому попередні механізми безпеки, які 
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були засновані на захисті зовнішніх кордонів держави, виявилися недостатньо 

ефективними в боротьбі з міжнародним тероризмом та релігійним екстремізмом. 

Поліетнічні суспільства та держави поступово втрачають основи для консолідації країни, 

поступово поступаючись основам демократії. Зауважимо, що низка сучасних держав 

на підставі внутрішнього напруження впродовж тривалого часу перебувають у стані 

напіврозпаду або, як Україна, у стані систематичної кризи. 

На думку деяких дослідників, однією з проблем України в контексті проблеми 

забезпечення територіальної цілісності й недоторканності в умовах глобалізації була 

внутрішня непідготовленість нашої держави до незалежності, відсутність єдиної 

національної ментальності, загальноприйнятих національних цінностей [524, с. 15; 

525, с. 12].  

Проголошення незалежності поставило перед Україною декілька нагальних проблем: 

по-перше, необхідність формування консолідованої національної ментальності для 

побудови національної держави, по-друге, створення на належному рівні унітарної 

держави без наявності національної ментальності створювало додаткові труднощі. 

Іншими словами, спроба розв’язати окремі питання одночасно виявилася досить 

складною й не зовсім ефективною. Як наслідок, у нашій державі до сьогодні не існує 

виваженого розуміння необхідності цілеспрямованого формування геополітичних 

пріоритетів, уніфікованої системи національних інтересів та національної стратегії 

подальшого розвитку.  

Українські дослідники Ю. Римаренко, Л. Шкляр та С. Римаренко вважають, що 

держава є своєрідною організаційною формою існування та життя етносу, наголошуючи, 

що проявом складної структури існування етносу є необхідність формування 

державницьких інститутів його самоорганізації [487, с. 48]. Наявність таких інститутів 

захищатиме його від зовнішнього поглинання або можливої асиміляції, підвищуватиме 

опір зовнішнім небезпекам. Саме тому державне самовизначення є вищою формою 

сучасного політичного існування етносу, який, створюючи власну державу, має 

можливість перетворитися на націю. Важливою умовою існування сформованої держави 

є необхідність виконання певних функцій, які забезпечать необхідні умови для існування 

[487, с. 50] (рис. 3.6).  

 
Рис. 3.6. Функції новосформованої держави 
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Отже, держава як форма самоорганізації етносу повинна протидіяти всім видам 

можливих загроз, захищаючи існування етносу, який її створив. Але, як свідчить 

практика, на сьогодні практично не існує моноетнічних держав, що є наслідком 

посилення глобалізаційних процесів, міграцій тощо. А існуючий поліетнічний склад 

більшості сучасних держав став для них серйозним викликом, з яким не всі держави 

ладні впоратися. Тому не випадково сьогодні великої популярності серед науковців 

набирає існуючий «залізний закон етнічності», відповідно до якого поліетнічність 

держави вже сама по собі є передумовою до появи етнічних конфліктів. Іншими 

словами, якщо в одній державі або одному регіоні проживають представники різних 

етносів, виникнення конфліктної ситуації є неминучим, а міжетнічні конфлікти 

становлять серйозну загрозу для національної безпеки держави. Рівень загрози зростає за 

умов, коли держава не дотримується належним чином основних положень та принципів 

етнічної політики, сама створюючи таким чином можливість загострення ситуації. На 

думку В. Логвинчук, якщо дотримуватися принципів демократії щодо нації, яка створила 

державу, але виявилася неспроможною забезпечити її належне функціонування, на 

відміну від представників інших етносів, вона (нація) повинна поступитися місцем більш 

дієвим соціальними системам, навіть якщо вони функціонують не за її принципами 

[295, с. 56]. Однак на практиці це означатиме неспроможність держави виконувати свої 

захисні функції щодо етносу, який її створив. Це призведе до посилення у суспільстві 

рівня невдоволення, проявів дискримінації і, як наслідок, спровокує етнос вдатися до 

неправових, позадержавних методів для забезпечення свого захисту. Така ситуація є ще 

більшою загрозою для національної безпеки держави, ніж невдоволення або асиміляція. 

Саме тому, на думку деяких дослідників, у сучасних умовах обов’язково необхідно 

враховувати етнічний фактор у політиці національної безпеки держави.  
Попри це важливим джерелом ідентичності громадян все ж таки залишається 

національна держава. За статистикою, більшість громадян вважає себе громадянами 
своїх держав, а не членами локальних спільностей чи наддержавних інститутів [323]. 
Для громадян країн, політичні керівництва яких користуються легітимністю, ерозія 
державного суверенітету компенсує їхні вимоги у підвищенні державного контролю 
над його зовнішнім виміром – проведенням переговорів, вирішенням соціальних, 
екологічних та інших проблем. Саме тому сьогодні не може бути створене громадянське 
світове суспільство [323]. Інститут політичної влади сучасного суспільства зосереджений 
у суверенній політичній одиниці з вищою юрисдикцією над певною територією. 
А. Мартінеллі вважає, що ерозія державного суверенітету у цьому контексті нічого не 
змінила. Глобалізація все ж розмиває кордони національної держави, проте не настільки, 
як інколи стверджують. Втрата чи зменшення автономії і суверенітету є результатом 
росту глобальної взаємозалежності й взаємозв’язку. Їх формами можуть бути 
відкритість національних кордонів, нелегальна міграція, транснаціональний тероризм, 
обмеження економічної політики міжнародними фінансовими інститутами, проблеми 
співіснування різних культур. Скорочення базових функцій держави є продуктом 
свідомої відмови від частини суверенітету на користь наднаціональних інститутів 
(наприклад, ЄС) [323]. Прикладом такої тенденції є європейська спільнота, яка, 
незважаючи на всю свою різноманітність, намагається дотримуватися фундаментальних 
основ співіснування, а саме: ринковий тип господарювання, правова держава та 
громадянське суспільство, розвинена демократія, нівелювання різного роду національно-
державних меж та кордонів, ініціювання різноманітних соціальних ініціатив тощо. 
Зрозуміло, що такий підхід не є ідеальним, але у світовій практиці таких і не існувало.  

Глобалізаційні процеси, які відбуваються в сучасному світі, є складними, 
багаторівневими й неоднозначними. Поряд із безперечним розширенням можливостей 
сучасних глобальних комунікацій і відносин глобалізований світ генерує й низку небезпек 
та загроз. Особливо ці загрози й небезпеки актуалізуються для молодих незалежних 
суверенних держав, зокрема для України. 
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Оскільки національні інтереси є інтегральним вираженням інтересів усього 

суспільства, що реалізуються за допомогою політичної системи, українські національні 

інтереси повинні виступати об’єднуючим фактором співіснування в українській 

державі представників різних етнічних груп, які саме в державі вбачають гарантію 

поліпшення свого соціального, політичного та культурного життя [585, с. 14-15].  

Належне визначення національних інтересів є ключовими для України, оскільки 

саме за допомогою цих інтересів та їх відповідного забезпечення оцінюється рівень 

безпеки та захищеності як окремо взятої людини, так і суспільства та держави. Саме 

дотримуючись такого підходу, можливо сформувати ефективний довгостроковий страте-

гічний курс державного будівництва та конкретну політику щодо його реалізації.  

На думку деяких дослідників, основної уваги серед національних інтересів України 

потребують національні економічні інтереси, дотримання яких у цілому повинно 

гарантувати стійкий економічний розвиток держави, зростання ВВП до рівня 

передових країн та належний рівень життя громадян. Щодо внутрішньої сфери, то 

національні економічні інтереси повинні гарантувати закриття каналів незаконного 

вивозу капіталів за рубіж, захист вітчизняних товаровиробників, забезпечення 

конкурентоспроможності українських товарів, підвищення частки високотехнологічного 

виробництва, а у зовнішній – розширення вигідного товарообігу з країнами близького 

і далекого зарубіжжя. 

Економічною особливістю України є масштабне розшарування суспільства на заможні 

та малозабезпечені верстви населення, що стосується і титульної нації, і національних 

меншин. Така специфіка економічного становища суспільства іноді призводить до 

консервації (в кращому випадку), а подекуди і до ескалації міжнаціональних конфліктів у 

країні. Реакцією на таку ситуацію з боку національних меншин є об’єднання їх навколо 

економічних та політичних закликів до захисту своїх прав та соціальних гарантій. Лише 

потім відбувається усвідомлення можливості створення міжнаціонального об’єднання 

для малих груп населення, що дозволяє спільно протистояти тиску навколишнього 

середовища. Національні меншини України не є винятком у домінуванні економічних 

інтересів над національними, а у такому випадку це сприяє солідаризації національних 

меншин у своїй боротьбі з незахищеними верствами титульної нації.  

У контексті економічних негараздів свій вплив на національні меншини має той факт, 

що, якщо в Україні економічна ситуація є гіршою, аніж на історичній батьківщині 

національних меншин, можна прогнозувати зростання певних негативних явищ. Також 

витоки соціально-економічної нестабільності криються в регіональній різниці еконо-

мічного розвитку України, що поєднується з нерівномірністю розселення та мате-

ріальним забезпеченням деяких регіонів країни [157].  

Отже, основою гармонійного розвитку всіх національностей, які проживають в 

Україні, є врегулювання існуючих економічних проблем, подолання системної кризи, 

яку переживає Україна, оскільки «така криза в поліетнічній державі може призвести 

до девальвації національних цінностей, ксенофобії, проявів сепаратизму» [269, с. 24]. 

Необхідність дотримуватися етнічної згоди призвела до формування нових стандартів 

етнонаціональної політики, яка спирається на толерантність та різноманіття. Наприклад, 

В. Логвинчук вважає, що «внаслідок цього толерантна поведінка набула в певний момент 

навіть більшої значимості, ніж категорія єдності спільноти, оскільки невизнання повною 

мірою представників інших культур набагато більше загрожувало цій єдності» [295, 

с. 97]. Запровадження і використання принципів толерантності є необхідною умовою для 

збереження міжетнічної злагоди та появи комплексу соціальних, політичних, культурних 

механізмів та навичок, які в кінцевому результаті призведуть до впорядкованого функціо-

нування суспільства. Така діяльність отримала широке впровадження в європейських 

країнах, що надало можливість зберегти на певний проміжок часу етнополітичну 

безпеку в країнах.  
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У 2006 р. 64 % мешканців ЄС вважали, що дискримінація за етнічною ознакою 

широко поширена в їх країнах, причому, на думку 49 %, за останніх 5 років її масштаби 

збільшилися. Відносно дискримінації на релігійному ґрунті аналогічним чином висло-

вилися відповідно 44 % і 42, а 58 % опитаних визнали, що навіть при рівному рівні 

кваліфікації у представників етнічних меншин менше шансів отримати роботу [699].  

Зрозуміло тому, яку важливу роль у забезпеченні нормальних, міжетнічних відносин 

покликане відіграти антидискримінаційне законодавство. У 2000 р. Радою Європи в цій 

області були прийняті дві важливі директиви. Їхня дія розповсюджується на сфери 

зайнятості, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення і житлових умов. Проте 

запобігання дискримінації на релігійній основі обмежується ринком праці і сферою 

професійної підготовки. Поки що не створені і інституційні механізми для реалізації 

цих правил. Незважаючи на певні недоліки, Україні варто було б звернути особливу увагу 

на такі заходи зі сторони ЄС, особливо, зважаючи на те, що антидискримінаційного 

законодавства в країні ще не існує.  

З 2001 р. в ЄС втілюють у життя Програму дій для боротьби з дискримінацією і кампа-

нію EQUAL. Остання пов’язує інтеграційну політику в різних сферах з антидискри-

мінаційною практикою і передбачає залучення представників етнічних меншин до 

розробки і здійснення відповідних заходів. З 2005 р. запроваджено рамкову стратегію 

«Недискримінація і рівні можливості для всіх»; 2007-й рік оголошено в Євросоюзі 

роком рівних можливостей [359].  

Причому необхідно зазначити, що серед європейських держав лише Ірландія, 

Нідерланди, Швеція, Великобританія і Бельгія мають спеціальне антидискримінаційне 

законодавство, ухвалене ще до розробки відповідних директив ЄС. У цих країнах 

створені незалежні органи, уповноважені здійснювати правотворчість щодо відповідних 

питань. Британське законодавство з расових питань вважається найбільш розвиненим і 

інноваційним в ЄС.  

Ухвалена серія законів про расові відносини і поправок до них (1965, 1968, 1976, 

2000 рр.), створена Комісія з расової рівності, а всі органи влади зобов’язані при 

виконанні їх функцій забезпечувати таку рівність і сприяти хорошим расовим відносинам. 

Розроблений цілий арсенал інструментів для ефективного застосування цих законів. У 

захисті релігійних меншин від дискримінації просунулися також Ірландія і Нідерланди.  

У цілому в останнє десятиліття розвиненими суспільствами зроблені певні кроки в 

поліпшенні політико-правового статусу іноземців. Проте порівняно з 70-80-ми роками 

минулого століття, коли зусилля в цьому напрямі були дуже активними, прогрес у цій 

сфері сьогодні вельми сповільнений. 

У Великобританії з 1998 р. здійснювалася програма боротьби із застійним безробіттям 

серед молоді New Deal for Young People. Але вона не принесла бажаного ефекту – білих 

учасників програми, що отримали роботу, опинилося на 20-25 % більше, ніж 

представників етнічних меншин. 

Особлива увага звертається на мовне питання. Незнання або недостатнє знання 

мови країни мешкання обмежує можливості іммігрантів щодо працевлаштування і 

соціальної взаємодії з корінним населенням. Тому мовна підготовка стала однією з 

головних складових інтеграційної політики розвинених країн. У більшості їх 

організовуються спеціальні курси навчання мігрантів мові країни, що приймає, так 

само як і їх знайомства з її історією, культурою і суспільним життям.  

Багато подібних програм останніми роками прийняли обов’язковий характер. 

Уряди запроваджують систему санкцій за ухилення від цієї «повинності». У Германії, 

наприклад, особи, не відвідуючи подібні заняття, ризикують зіткнутися з ускладненнями 

під час продовження посвідчення на проживання і навіть з обмеженням об’єму 

отримуваних ними соціальних виплат. 
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У цьому плані актуальним є питання громадянства. Європейське громадянство, 

стверджує К. Хаас, не є однозначним феноменом [652], оскільки виступає передумовою 

формування нового виду громадянства – наднаціонального [292]. Деякі дослідники 

вважають, що традиційне поняття громадянства в сучасних умовах набуває зовсім 

інших рис, зокрема, під громадянством ЄС прийнято розуміти особливий правовий зв’язок 

громадян держав-членів ЄС з цією організацією, що знаходить свій прояв у взаємних 

правах і обов’язках, які встановлені Маастрихтським договором – Договором про 

створення Європейського Союзу, підписаним 7 листопада 1992 р. У тексті згаданої угоди 

зазначено, що «кожен з громадян держав-учасниць ЄС є одночасно громадянином 

Союзу» [610, с. 68]. Отже, ЄС не пориває зв’язки громадян з їх націями-державами, але 

оновлює (відроджує) їх на новому рівні. Умовою для набуття європейського громадянства 

є приналежність до однієї з націй-держав – членів Союзу.  

Серед прикладів традиційно є Франція як адепт республіканської концепції та 

Німеччина – як країна з традиційно етнічним підходом. Аналіз практики врегулювання 

міграційних процесів у цих країнах сприятиме виробленню спільних підходів як 

запоруки стабільності у Європейському Союзі. Такий досвід становить інтерес і для Іспа-

нії й Португалії, в яких найбільше українських емігрантів, і для України як транзитної 

держави. 

Принципи надання громадянства у Німеччині і Франції завжди виступають 

найяскравішими прикладами, коли йдеться про «етнічну» та «республіканську» моделі 

інтеграції. Етнічний принцип громадянства у Німеччині є головною перешкодою для 

легальної інтеграції іммігрантів. Існує навіть спеціальна назва для осіб, які тільки-но 

отримали німецьке громадянство – Neo-Deutsche, а деякі корінні німці просто називають 

їх іноземцями з німецьким паспортом. Варто відмітити, що свого часу Конституція ФРН 

1949 р. містила визначення поняття «німець», тобто сформульовано національне 

визначення німця, яке використовувалося на рівні з поняттям «німецький народ». Схожий 

підхід містить Конституція Іспанії, завданням якої окреслено забезпечення грома-

дянського розвитку культури та традицій іспанців й всіх народів Іспанії. Стаття 51 

Конституції Італії гарантує право доступу до державної служби й до виборних посад осіб 

італійської національності, які не є громадянами Республіки, іншими словами, італійці, 

перебуваючи за межами Італії, мають право на основі національної належності обіймати 

державні посади в Італії. 

Натуралізація неетнічних німців не є поширеною практикою у Німеччині, а швидше 

винятком із правил. Статистика свідчить, що процент іммігрантів, які отримали 

громадянство не за етнічним принципом, є дуже низьким. У сфері інтеграції іммігрантів 

федеральний уряд виступає головним політичним гравцем, і не просто гравцем, а 

провідною гілкою влади, яка стоїть на захисті німецьких традицій та завжди діє 

відповідно до них. У цьому контексті натуралізація іммігрантів виступає наслідком 

процесу інтеграції, його логічним завершенням, а не інструментом інтеграції чи кроком 

на шляху до неї. Саме ця позиція чітко ілюструє своєрідність підходу до концепції 

громадянства у Німеччині [678, р. 130]. 

Федеральний уряд уже зробив кілька важливих кроків на цьому шляху, і положення 

про громадянство було змінено у контексті законів про іноземців 1991 та 1993 років. 

Право на натуралізацію отримали іноземці віком від 16 до 23 років, які навчалися, 

виросли у Німеччині та не мають кримінального минулого [646]. У контексті 

філософського підходу до концепції громадянства такий маневр означає, що непохитний 

зв’язок між етнічною приналежністю та громадянством було частково порушено.  

Що стосується Франції, то вона вирізняється радикально іншим підходом до концепції 

громадянства. Традиційно воно є не результатом, а інструментом інтеграції у суспільство. 

Навіть той факт, що у Франції діє «принцип за місцем народження», а в Німеччині – 

«принцип крові», вже є показовим у розумінні двох різних підходів. Цікавим є те, що 
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реформування законів про громадянство у Німеччині у 1993 році означало частковий 

відхід від «принципу місця народження» [69, с. 798]. 

Таким чином, європейське громадянство носить переважно доповнюючий, а не замі-

нюючий характер. У цьому контексті конфлікт між конфедералістським та федера-

лістським підходами закладений, насамперед, у різному тлумаченні їх представниками 

поняття «європейського громадянства». Насправді ж, європейське громадянство є дворів-

невою моделлю, де наднаціональні права визначаються національною приналежністю. 

Необхідність встановлення європейських стандартів щодо питання громадянства 

постала перед Україною після проголошення й перших кроків реалізації курсу інтеграції 

України до Європейського Союзу, що знайшло своє закріплення в Угоді про партнерство 

і співробітництво між Україною і ЄС 14 червня 1994 року [224]. 

Актуальними сьогодні є мобілізаційні процеси серед національних меншин України 

для реалізації певної мети у сфері суспільно-політичних відносин. Політична мобілізація 

проявляється через налагодження зв’язків, проведення спільних заходів, висловлення 

свого ставлення щодо прийняття конкретних політичних рішень. Позитивним є те, що 

створення на національній основі різноманітних товариств та політичних об’єднань іноді 

дає можливість представникам окремих національних меншин брати активну участь у 

політичних процесах держави. Хоча трапляється, що процеси такої політичної мобілізації 

національних меншин в Україні мають певне політичне забарвлення і активізуються 

напередодні проведення важливих загальнодержавних заходів, приміром таких, як вибори 

різних рівнів. Крім цього політична мобілізація може бути не лише результатом 

конкуренції різних етнонаціональних груп, а й наслідком державної політики, оскільки 

основна роль держави та її інститутів у сфері етнічної політики у встановленні та 

регулюванні прав національних меншин у межах своєї території [302, с. 43]. 

Щодо галузі духовного життя, культури і науки, національні інтереси повинні бути 

направленні на збереження та розвиток освітнього та інтелектуального потенціалу 

України, формування моральності та гуманізму, розвиток та збереження традицій. 

Проте на фоні цих не вельми сприятливих для держави обставинах розвитку виділяється 

громадянська ідентифікація як нейтральний консолідатор суспільства.  

У сучасному світі загальноприйнятим є визнання кожної людини через громадянську 

ідентичність (приналежність до держави) за допомогою паспорта і політоніму, що означає 

назву держави, до числа громадян якої вона себе зараховує. Громадянська ідея має 

надзвичайно тісний зв’язок із мовною і етнічною, майновою і політичною, релігійною і 

національною та іншими ідентичностями, виконуючи роль консолідатора поляризованих 

частин суспільства, що породжують поляризацію ідентичностей. Громадянська 

консолідація є тим симбіозом і такою організацією всіх ділянок життя, що відповідають 

поняттю цілісності суспільства. Тому держава, в якій громадянська консолідація стане 

визначальним фактором, спроможна нарощувати потенціал власного добробуту, 

спроможна перетворити державу у стійкого геополітичного, геоекономічного і 

геокультурного суб’єкта на міжнародній арені. Формування громадянської ідентифікації 

прищепить відчуття причетності до єдиної суспільної, економічної, державної тощо 

реальності, що допоможе: уникнути або хоч знизити рівень національного протистояння 

поліетнічного суспільства; не допустити крайнього націоналізму; знизити рівень 

соціальної і психологічної маргінальності. Тому наша держава повинна звернути 

особливу увагу на необхідність формування у громадян громадянської ідентифікації, що 

сприятиме формуванню громадянського суспільства, модернізації культури і форму-

ванню державницької масової свідомості та політичної нації в Україні.  

Варто не забувати, що лояльне ставлення нової спільноти та її інститутів, які створенні 

для реалізації спільної мети через вироблення спільної політики, головним чином 

залежить від їхньої ефективності та здатності гарантувати та забезпечувати громадянам 

свободу, безпеку й добробут набагато краще, ніж це роблять або пропонують національні 
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уряди. Виникнення такої лояльності у майбутньому передбачає формування культури і 

демократії світового громадянського суспільства. До того ж проблема формування 

лояльності громадян різних держав до наднаціональних інститутів є доволі складним і 

тривалим процесом, особливо на рівні їхньої індивідуальної свідомості. Як стверджує 

Й. Фергюсон, лояльність, що є явищем обміну, формується стосовно спільнот чи 

інститутів, які забезпечують матеріальні та психологічні вигоди для індивіда [640, р. 204]. 

До чинників, що послаблюють державний суверенітет, необхідно також зазначити кризу 

самоідентифікації у громадян країн, що розвиваються, чи громадян країн із перехідною 

економікою.  

Глобалізація продукує і певний набір загальних цінностей глобалізованого світу, 

специфічні уніфіковані культурні зразки. Ідентифікація глобалізованого стилю життя 

з економічним добробутом спонукає громадян держав із нестабільними економіками 

прагнути до приєднання до такої культурної системи, а отже, символічного долучення 

до країн із високим рівнем добробуту. Японський історик Ш. Іто вважає, що глобальні 

трансформації сучасності дають імпульс запозиченню культурного досвіду з джерел 

перетворень. У країнах, що інтегруються до світової цивілізації або прагнуть цього, 

формується новий тип самосвідомості. Його особливостями є те, що виникає ототожнення 

себе не стільки з національною традицією, скільки з традицією перетворень, що 

забезпечують підвищення статусу країни, з тими рисами національної культури, які 

дозволяють здійснити необхідні запозичення і культурний синтез [209, с. 128]. 

Поняття цілей, інтересів та загроз є основою для розробки заходів щодо національної 

безпеки, оскільки поява загрози фізичному виживанню призводить до необхідності 

застосування зброї, а життєво важливі інтереси можуть бути захищенні політичними 

та економічними засобами.  

Загальноприйнято вважати, що основу національної безпеки складають фізичне 

виживання суспільства, збереження суверенітету та цілісності держави, формування 

та збереження її економічного та оборонного простору. На думку деяких фахівців, дієва 

безпека держави повинна також включати в себе створення та забезпечення громадянам 

та особам без громадянства належні умови для проживання, збереження національної 

культури, духовних цінностей, мови, середовища проживання та громадянських прав 

і свобод. Саме тому в процесі формування національних інтересів необхідно враховувати 

геополітичний чинник, який в умовах посилення процесів глобалізації та регіоналізації 

виступає гарантом самозбереження і прогресивного розвитку суспільства та держави.  

Ці тенденції накладаються на загострення у багатьох країнах і регіонах старих 

проблем. Бідність, епідемії, деградація довкілля, відсутність доступу до освіти і охорони 

здоров’я позбавляють мільярди людей шансу на гідне життя. Міжнародні організації 

та держави-лідери світової економіки демонструють неспроможність запобігти 

поглибленню прірви між багатими та бідними націями. Акції економічної та гуманітарної 

допомоги не можуть зняти наростаюче соціальне напруження та широке незадоволення 

існуючим розподілом світових ресурсів та матеріальних благ. 

Через це успіхи процесів глобалізації мають зворотний бік. Вони призводять до 

виникнення нових загроз глобального, регіонального та національного характеру. 

Світовий суспільно-політичний розвиток позначений процесами активізації між етнічного 

і міжконфесійного протистояння, що спричиняють громадянські конфлікти, сепаратизм. 

Крайніми виявами цих деструктивних факторів стають політичний екстремізм та 

релігійний фундаменталізм. Їх загроза посилюється політикою низки авторитарних 

режимів, які прямо чи опосередковано сприяють формуванню конфліктогенного середо-

вища, сприятливого для розвитку екстремізму та тероризму. 

Україна посідає осьове місце на Балто-Чорноморській вісі. На цьому акцентують як і 

представники атлантизму, так і прихильники євразійства. Однак з існуванням незалежної 

України не можуть змиритися політичні діячі Росії. Вони вбачають у самостійній Україні 
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загрозу своїй національній безпеці. Північний сусід не розглядає нашу державу як неод-

мінну передумову розвитку своїх вигідних стосунків із Європою й Заходом загалом. 

Не кожне об’єднане утворення або інтеграційний проект гарантують непорушність 

державного суверенітету (або його контрольованого обмеження). Це є яскраво помітним 

на прикладі проектів ЄврАзЕС та ЄЕП, що реалізуються за ініціативою Росії. 

Наднаціональні органи у них (зокрема, Комісія Митного союзу, суд ЄврАзЕС) наділені 

значними правами: проект нового статуту суду ЄврАзЕС передбачає неухильність його 

рішень як для країн-учасниць цього союзу, так і для господарюючих суб’єктів, зафіксо-

ваних на території Митного союзу. Знакові рішення у цих утвореннях приймає РФ, тоді як 

практично існуючі можливості для інших держав-членів протистояти процесу обмежень 

свого суверенітету відсутні [470]. 

Посилення зусиль РФ для залучення України до Митного союзу узгоджується з 

положенням «Стратегії національної безпеки Російської Федерації» (2009 р.), що регла-

ментує головним напрямом російської зовнішньої політики підтримку (ре)інтеграційних 

процесів на пострадянському просторі (ІІ, п. 13) [470]. 

За оцінками експертів, членство України в МПА СНД протистоїть узгодженню 

національного законодавства з правовим полем ЄС. Більше того, участь у МПА звужує 

національний суверенітет, допускає можливість втручання у внутрішні справи держави. 

Діяльність МПА призведе до створення міждержавної нормативно-правової бази на 

території СНД, яка перебуватиме значною мірою поза загальновизнаним міжнародно-

правовим полем. 

Окреслюється ще одна проблема антагоністичного протистояння: Україна – Захід. 

Як уже згадувалось, Україна посідає виключне місце на євразійському просторі й 

фактично контролює основні транспортні межі між двома цивілізаціями й у широтному, і 

в меридіанному напрямках. Поряд із цим, політика Заходу щодо України в перші роки 

її утвердження як незалежної держави була не менш суперечливою й непослідовною, 

аніж політика України до Заходу. У деяких нюансах вона залишається такою й на 

сучасному етапі. Мотиви цього явища полягали й у неквапливості формування на Заході 

нового ставлення щодо посткомуністичних країн, і в шкідливій звичці Заходу дивитися на 

пострадянський простір «очима Москви». Водночас Росія позиціонувала у світової 

спільноти імідж України як «авторитарно-націоналістичного», «безвідповідально-

неокомуністичного» режиму. Політика Заходу до України почала виправлятися лише 

з середини 90-х років, коли наміри Росії стосовно відродження нової імперії на 

геополітичному просторі колишнього СРСР оголилися. 

Геополітичний клімат, що створюється в Центрально-Східній Європі внаслідок 

розширення НАТО, протистоїть реалізації інтересів України як суверенного суб’єкта 

міжнародної політики. Західний кордон України з теперішніми членами НАТО 

Польщею й Угорщиною становить відповідно 542 і 135 км, що ставить перед Україною 

чимало загроз, розмір і руйнівний потенціал яких украй небезпечний для існування 

держави. 

Проведений дослідниками моніторинг відгуків на роботу міжнародних організацій 

переконує, що останні працюють досить плідно [576]. Особливо це підкреслюється 

офіційною національною пресою тоді, коли міжнародні організації підтримують заходи, 

метою яких є сприяння реінтеграції в українське суспільство раніше депортованих 

народів, зокрема кримських татар. Так, слід відзначити, насамперед, у цьому контексті 

Програму розвитку та інтеграції Криму (ПРІК) ПРООН. Схвальний відгук національної 

офіційної преси отримали проекти двох видів:  

1) допомога міжнародних організацій реалізації проектів у сфері надання соціальних 

послуг населенню Кримського півострова. Такі задуми мають гуманітарну спрямованість, 

розраховані на активну співпрацю з місцевими громадами, щоб представники різних 

національностей училися жити обопільно й спільно вирішували свої соціально-



● Державна етнополітика України в умовах глобалізації ● 

 

167 

економічні проблеми. За 10 років у ПРІК ПРООН вкладено більш як 13 млрд дол., 

програма працює в 12 містах та районах Криму й охоплює близько 150 тис. осіб [298, 

с. 4];  

2) сприяння громадським формуванням, які посилюють етнополітичній консолідації.  

Наприклад, у жовтні 2006 р. при Голові Верховної Ради АР Криму за допомогою 

міжнародних організацій створено Раду з безпеки й розвитку. Її призначення – моделю-

вати рекомендації органам влади та управління з проблем вирішення етноконфесійних 

протистоянь і сприяти стабільному розвитку багатонаціонального півострова Крим.  

Представництво США з міжнародного розвитку виступило зачинателем реалізації 

в Україні за допомогою міжнародних організацій проекту «Реформи місцевих бюджетів», 

який здійснюватиметься впродовж трьох років за рахунок зовнішнього фінансування.  

Збільшується кількість звернень кримських татар до міжнародних організацій з 

проблемами захисту своїх прав і свобод. Наприклад, у грудні 2006 р. делегати з’їзду 

кримськотатарського народу вирішили звернутися до Ради Європи, ОБСЕ і до 

комісара з прав людини із проханням невідкладного делегування в Україну робочої 

групи з з’ясування ситуації щодо виділення землі колишнім висланим громадянам та 

членам їхніх родин. Проте офіційні урядові установи заявляють, що кримські татари 

давно забезпечені земельними ділянками, про що свідчать дані статистики й розрахунки. 

Адже репатріантам за минулі роки виділено 76738 земельних наділів, тобто приблизно 

280 тис. осіб. отримали наділ. Усього ж репатріантів – менше ніж 250 тис., більшість із 

них отримала квартири за «Програмою облаштування репатріантів», але само-

захоплення землі провокує внутрішня міграція кримських татар [576]. 

Проведений нами аналіз державної преси продемонстрував підвищення зацікавленості 

і міжнародних організацій у сфері, пов’язаній із проблемами кримських татар і пошуком 

національної консолідації в АР Крим. Це тривожна для України ситуація, оскільки 

участь міжнародних громад як носіїв «зовнішніх» інтересів у надскладній внутрішньо-

державній сфері етнічних відносин не тільки неспроможна врегулювати проблему, але й 

провокує пролонгацію міжнаціональних конфліктів. Знаючи, що міжнародні організації 

співвідносяться з певними потребами і володіють в інформаційному суспільстві значними 

комунікаційними ресурсами, проте вони неспроможні підмінити функціонування 

національних структур, а лише її доповнюють. Слушною з цього питання є висновок 

А. Етционі: «Народи та уряди краще усвідомлюють, чого їм бракує. У результаті 

починають виникати нові організації, мета яких – заповнити прогалину у можливостях, 

які є в розпорядженні старої системи і глобального громадянського суспільства (вклю-

чаючи транснаціональні комунітарні організації» [611, с. 3].  

Подолання «дефіциту національної солідарності» в українській громаді тільки тоді 

сприйматиметься суспільством, якщо діяльність їх буде співвідносна з певним критеріям: 

по-перше, мати чітко окреслену мету й не суперечитиме вимогам національного 

законодавства, по-друге, залучатиме гуманітарну складову, орієнтуватиметься на сучасні 

уявлення про гуманітарну діяльність, по-третє, посилюватиме національну єдність 

суспільства, спрямованих на укріплення соціальної злагоди в суспільстві. 

Зрозуміло, що збереження національних інтересів вимагає впровадження ініціатив-

ного зовнішньополітичного курсу, зосередженого на зміцненні авторитету України як 

самостійної європейської держави, без частки якої розв’язання глобальних проблем та 

зміцнення міжнародної безпеки буде нездійсненним. Також загострюється необхідність 

орієнтуватися на посилення діалогу та всебічного співробітництва з країнами Європи, 

Америки, Близького Сходу, Азії, Африки. Національні інтереси України в міжнародній 

сфері охоплюють також захист життя, гідності, прав і свобод українських громадян за 

кордоном. 

Таким чином, національні інтереси в умовах етнополітичних процесів у сфері  

зовнішньої політики полягають на проведенні активного зовнішньополітичного  
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курсу, на зміцненні авторитету України як європейської держави, участь якої є 

обов’язковою у вирішенні глобальних проблем та зміцненні міжнародної безпеки, по-

третє, у розвитку діалогу та співробітництва з іншими країнами, по-четверте, захисті 

життя, гідності, прав і свобод українських громадян за кордоном; у сфері внутрішньої 

політики національні інтереси України полягають, по-перше, у консолідації 

державно-патріотичної політичної еліти, по-друге, у формуванні та реалізації 

ефективної державної влади, по-третє, у становленні громадянського суспільства, по-

четверте, запобігання соціальних та міжнаціональних конфліктів, національного і 

регіонального сепаратизму. 

 

 

3.3. Вплив глобалізації на етнополітичні процеси в Україні 
 
На межі ХХ-ХХІ століть світ охопили глобальні зміни, пов’язані з крахом 

тоталітарних політичних, економічних і соціальних систем, у результаті яких кардинально 
змінилась глобальна ситуація і загальна політична картина світу. Виникли нові глобальні 
проблеми, виклики та імперативи, до вирішення і реалізації яких світ був не 
підготовлений. Серед таких проблем найважливіше місце займає проблема відсутності 
стабільності та виживання, трансформації та розвитку. Сутністю нових глобальних 
трансформацій є демократизація і відкритість суспільства, особливо економічна 
демократизація і гуманізація відносин, спрямованих на забезпечення пріоритету прав 
людини. В умовах глобальних змін особлива небезпека існує для новосформованих 
держав – неможливість та невміння протидіяти реалізації загроз існуванню і цінностям 
суспільства; ступені захищеності інтересів і прав громадян, народу і держави. 

Тому вкрай важливо осмислити координати, місце, роль і позицію України у 
глобалізаційних процесах. На думку Ю. Пахомова, глобалізація – «це найяскравіший 
вияв прогресу, що несе незліченні економічні й соціальні новації. Ці новації багато в 
чому підбадьорюють, причому не лише за критерієм багатства невідомих раніше благ 
і послуг, а й з урахуванням обрисів нового вигляду людства, що вже вимальовується... І 
річ тут не тільки в небаченому раніше ефекті й наслідках новітніх технологій, не тільки в 
побутових, інтелектуальних та інших новаціях, а й у прискореному формуванні 
нового вигляду, а можливо, й іншої долі людства» [404].  

З позицій Людини, як основного споживача глобалізаційних перетворень, можна 
відмітити позитивні і негативні глобалізаційні впливи на українське суспільство. 

1) Безперечно позитивним є факт незалежності української держави і переходу від 
тоталітаризму до певних демократичних перетворень. Позитивізм проявляється в 
суверенності держави, в зростанні особистісних свобод та в представленні державою 
гарантованих Конституцією України політичних, економічних та соціально-
культурних прав.  

2) Глобалізація, гранично ущільнюючи контакти між країнами і регіонами, допускає 
гармонійне співіснування народів. Враховуючи ментальність, в українського суспільства 
є шанс швидкого адаптування до глобалізаційних змін традиційних капіталістичних 
суспільств і швидкого переходу до демократизації.  

3) Економічні зміни, що пов’язані із технологічними, інформаційними, інвестицій-
ними та іншими змінами мають пряму прив’язаність до такого суб’єкта господарських 
відносин як індивідуал-власник. Роль останнього зростає при ухваленні конкретних 
рішень, особливо в інформаційно-технологічній сфері, чим ще раз підтверджується 
«парадокс Несбітта»: «Чим вищий рівень глобалізації економіки, тим сильніші її дрібні 
учасники».  

4) Глобалізація пов’язана з інтеграційними процесами, які, у свою чергу, пов’язані 

з кількісними і якісними змінами в обсязі і характері соціальних відносин, які 

безпосередньо пов’язані з якісною трансформацією свідомості.  
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5) Для України, яка в цивілізаційному прояві є країною між Сходом і Заходом 

(версія І. Лисяка-Рудницького), свідченням цьому є президентські вибори 2004 року, 

особливо важливим є очікування появи в найближчі 10-15 років глобальної 

суперкультури. В основі її лежить синтез класичної європейської, масової американської, 

мусульманської та інших культур у поєднанні з новими формами (мережна культура, 

кіберкультура). Процес культурної глобалізації характеризуватиметься і стереотипізацією 

і, навіть, уніфікацією, але водночас і плюралізмом, що може стимулювати пошук 

заснованих на локальних розходженнях моделей розвитку. Така культурна глобалізація 

може протистояти породженій процесом консолідації світових медіасистем, космопо-

літичній, комерціалізованій, гомогенній культурі, яка є відокремленою від національних 

культур. 

6) Глобалізація у центр глобалізаційних процесів ставить людину як суб’єкт 

вибору, для якої характерною є альтернативність і відповідальність за свої діяння. 

Щоб наслідки індивідуальних дій мали позитивний глобальний характер, потрібно 

відійти від принципу «війна проти всіх» за рахунок олюднення себе і середовища, – 

впорядкування (політизації) людських взаємин, а тим самим і утвердження миру і 

свободи. Для України це є особливо актуальним, так як вона формує свою політичну 

систему, законодавчо закріплює основні напрями соціально-політичного розвитку, 

базуючись на світовій практиці. Втрата політичної природи світоцілісності загрожує не 

просто порушенням її інтеграційної якості, але й глобальною соціальною катастрофою.  

7) Під зовнішнім глобалізаційним тиском розробляється функціональний еквівалент 

для поєднання громадянської і етнічної нації.  

8) Глобалізація породжує різновекторність прояву ідентичностей, систему форму-

вання нових ідентичностей залежно від організаційних потреб та відродження тих 

ідентичностей, які через певні обставини були тривалий час недієвими. Розумне 

поєднання нових і традиційних ідентичностей створює умови для розвитку творчих 

здібностей людей.  

Як стверджує О. Білорус, «для України проблеми впливу глобалізаційних трансфор-

мацій і глобальної інтеграції постали з новою силою. Якщо впродовж найближчих 10-

15 років Україна не інтегрується у світові й європейські політичні й економічні 

структури, вона не буде мати історичної перспективи як незалежна держава» [52, 

с. 24]. Але вирішення національних проблем буде нерезультативним без врахування 

впливу глобальних факторів:  

1) неготовність України й її громадян до глобальних змін, що призводить до 

проблеми виживання, трансформації і розвитку; 

2) фактор Росії й її намагання реставрувати державу світового рівня; 

3) міжнародна небезпека у формі нової «холодної війни» або «холодного миру», 

економічного тиску чи спроби економічної «блокади» і «холодної економічної війни»; 

4) техногенна проблема навколишнього середовища; 

5) у загальному руслі глобальної трансформації виникла уже відома дилема 

пріоритетів розвитку – держава чи суспільство, національна держава чи якась інша 

форма державності: регіональні політичні і економічні системи; 

6) етноконфесійні процеси та їх вплив на соціально-політичний розвиток, що може 

проявитися в глобальному християнсько-мусульманському протистоянні; 

7) взаємозалежність із іншими країнами, особливо країнами «золотого мільярда» 

при вирішенні екологічних проблем, загрози воєнної небезпеки, співпраці в напрямі 

сполучення і комунікацій, фінансування економічного виробництва, продаж зброї і 

технологій, призводить до ослаблення національно-державного суверенітету; 

8) В. Михеєв виділяє феномен «Людини Інтернаціональної», що пов’язує задоволення 

своїх потреб не тільки зі «своєю» державою, але й зі світовою спільнотою в цілому 

[344, с. 132]. Але найбільша загроза для таких людей полягає в тому, що глобальна 
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Людина стане універсальним знаряддям у руках глобалізаторів нової інтелектуальної 

ери. Про людський вимір і людський вигляд, застерігає О. Білорус, про гуманізацію 

такої глобалізації не може бути й мови [53, с. 80].  

З. Бжезінський попереджував, що «український народ мусить зрозуміти як 

неминучість майбутніх труднощів, так і їх необхідність. Час не тільки для світлих мрій, а 

й для гіркої правди. А полягає ця правда в тому, що протягом найближчих років людям 

прийдеться зіткнутися з неймовірно важкими соціальними проблемами і, що вирішення 

цих проблем потребуватиме від кожного неабияких жертв. Люди мають знати про це, 

бо ілюзії щодо цього просто хибні і безпідставні, вони можуть виявитися для України 

взагалі фатальними» [48]. В. Токар стверджує, що сучасні світові тенденції регіоналізації 

вказують на те, що наступним етапом розвитку політико-економічної системи світу стане 

інтеграційно-корпоративна фаза імперіалістичної стадії капіталізму, тобто формування 

напівзачинених регіональних інтеграційних угрупувань. Країни, які з тих чи інших 

причин не зможуть увійти в такі угрупування, будуть змушені шукати власні індиві-

дуальні стратегії [541, с. 90]. 

Україна прагне до співпраці з ЄС, але шансів стати членом цього угрупування 

поки що мало, тому перед українським суспільством і державою постало кардинальне 

завдання: досягти європейських норм організації політичної, економічної, соціальної і 

культурної сфер, зберегти суверенітет для якого існує загроза як зі сторони ТНК, так і 

завдяки зростанню інформаційних потоків, які розмивають ще не сформовані національні 

ідентичності. У подальшому це може призвести до змін змісту типів політичної 

ідентичності індивіда. Ця можливість схиляє до думки про більший розрахунок на 

власні сили для забезпечення зростання добробуту людей. Гарантом у такій нелегкій 

справі може стати досягнення найголовнішого завдання – формування української 

політичної нації. 

На сьогодні особливості становлення й розвитку національної та європейської 

ідентичності громадян України знаходяться під пильною увагою науковців та 

дослідників, про що свідчить велика кількість різноманітних досліджень, які проводяться 

в нашій державі, зокрема, це дослідження в рамках кількох наукових проектів Центру 

українознавства КНУ імені Тараса Шевченка («Українська національна ідея: теоретико-

емпіричні аспекти» [416]; «Соціально-психологічні та регіональні аспекти формування 

національної самосвідомості громадян України як чинника державотворення» [95; 96]; 

«Трансформація національної ідентичності: історіософські, культурологічні та соціально-

психологічні аспекти» [97; 98] (та ін.), які були підтримані Фондом «Відродження», 

Фондом Фрідріха Еберта, Фондом фундаментальних досліджень Міністерства освіти і 

науки, а також Асоціацією українських банків. У рамках цих проектів було досліджено 

велику кількість різноманітних видів ідентичностей громадян України в різних регіонах, 

а застосування інтегративного підходу, на думку дослідниці Т. Воропаєвої, дало 

можливість виявити особливості трансформації ідентичності громадян протягом 

1991-2011 рр. та сформулювати необхідні рекомендації для забезпечення 

повноцінного розвитку національної та європейської ідентичності (рис. 3.7) [99]. 

Переважна більшість населення України розуміє, що глобалізація не є тим, бажаність 

чи небажаність чого підлягає обговоренню – вона є універсальною соціальною 

дійсністю.  
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Рис. 3.7. Умови ефективного розвитку національної  

та європейської ідентичності громадян України 

 

Але, за свідченням Н. Бойко, 70 % населення України не визначилися стосовно 

відношення до глобалізаційних процесів. Із прихильників глобалізаційних процесів 

 44 % громадян України схвалюють розвиток бізнесу в Україні, але з них же 76,8 % є 

противниками «приватизації» великих підприємств; не зовсім підтримують вони і 

ідею капіталістичного розвитку України; більш позитивно вони ставляться до 

європейського вибору України у своїй цивілізаційній орієнтації; 39% прихильників 

глобалізаційних змін вказали, що вони пишаються своїм українським громадянством, 

33,1 % утрималися від відповіді і 27,9 % не пишаються своїм громадянством. 

Найбільше прихильників глобалізаційних процесів серед молоді й осіб віком до  

42 років. Якраз серед них найбільша кількість тих, хто не байдужий до розвитку своєї 

держави, сприймаючи Україну, як свою батьківщину (рис. 3.8) [595].  
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Рис. 3.8. Ставлення громадян України до глобалізаційних процесів 
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Серед громадян найбільше тих соціальних особистостей, які прагнуть якомога 

повнішої особистісної реалізації в житті, тобто прагнуть заповнити визначену соціальну 

нішу соціальними зв’язками, бути корисними і для себе, і для країни, а за сучасних умов 

для втілення такого бажання в більшості випадків необхідно бути громадянином держави. 

Проблема громадянства досить болюча, адже посилюється страхом деяких держав 

втратити певну частину.  

На думку О. Мережко, приєднання України до «Європейської конвенції про 

громадянство», призвело до виникнення певних правових колізій у вітчизняному 

законодавстві, оскільки в «конвенції прямо передбачається необхідність визнання 

подвійного громадянства в певних випадках: коли йдеться про дітей зі змішаних 

шлюбів та набуття другого громадянства в шлюбі» [37]. Відповідно до законодавчої 

бази, Україна не забороняє подвійне громадянство, але офіційно його не визнає. Час 

від часу Верховна Рада України намагається ухвалити відповідні законодавчі акти 

щодо подвійного громадянства, яке передбачатиме кримінальне покарання та штраф 

за наявність у громадянина України громадянства іншої держави. Іншими словами, 

наша держава, з одного боку, зобов’язалася визнавати необхідність подвійного 

громадянства за певних обставин, але з іншого – відмовляється його визнавати.  

Подібної позиції щодо подвійного громадянства дотримується і Польща, вона єдина з 

держав, які підписали Конвенцію, відмовилася її ратифікувати аби уникнути правових 

колізій. Варто зауважити, що питання подвійного громадянства набуває особливої 

актуальності під проведення чергових виборів у Польщі, оскільки постає питання 

щодо можливості участі у виборчому процесі поляків, які мають два паспорти. Але до 

конкретних ініціатив справа зазвичай не доходить і після закінчення виборчого 

процесу необхідність врегулювання цього питання зникає. Незважаючи на це, польський 

уряд намагається контролювати ситуацію, зокрема, під час проведення перепису 

населення у 2002 р. було встановлено, що 445 тис. поляків мають два паспорти, здебіль-

шого це населення Сілезії та західної Польщі, які ще в 1990-х рр. отримали німецьке 

громадянство (279 тис.). За неофіційними даними уряду, поляків, які мають два паспорти, 

набагато більше.  

Але існують й інші варіанти, наприклад, Чехія та Словаччина, які ратифікували цю 

конвенцію внесли відповідні зміни до законодавчих актів та закріпили випадки 

можливості отримання подвійного громадянства [37]. Але незважаючи на спробу 

врегулювати це питання, наприклад у Словаччині це призвело до посилення страху 

щодо можливої втрати певної території або навіть агресії зі сторони Угорщини. 

Причиною страху стало ухвалення Угорщиною закону «Про громадянство», відповідно 

до положень якого отримати угорське громадянство можливо без реєстрації або 

проживання громадянина на території держави, чим деякі громадяни Словаччини і 

скористалися.  

«Ухвалення угорського закону про подвійне громадянство без консультації зі 

словацькою стороною я вважаю невдалим. Неправильно, що це питання вирішили перед 

словацькими парламентськими виборами. Це конфронтаційний крок з боку Угорщини, 

котрий підвищив напругу між країнами. З іншого боку, повністю неадекватною була 

реакція словацької сторони. Я не погоджуся, щоб наших громадян позбавляли 

громадянства тому, що отримали інше, – наголошує Достал. – Хоч угорський закон 

сприймаю радше негативно, не вважаю його реальною небезпекою для Словацької 

республіки. Словаччина і Угорщина – союзники в НАТО та ЄС, а не ворожі країни. 

Вони мали би повернутися до діалогу» [37]. 

Натомість невеликі країни розглядають подвійне громадянство як загрозу існування 

своєї національної ідентичності. Зокрема, Молдова, яка не в змозі забезпечити своїм 

громадянам належний рівень життя, сама спонукає їх отримувати громадянство інших 

країн для належного задоволення своїх основних потреб. За неофіційними даними, 
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близько 120 тис. молдаван мають румунські паспорти. Свого часу уряд комуністів у 

Молдові виступав проти такої практики, але не міг піти на невизнання, а тим більше 

заборону другого громадянства. Не залишилася осторонь і Болгарія, яка також сприяє 

отриманню 2,5 млн співвітчизників (Туреччина, Македонія) подвійного громадянства. 

У більшості випадків причиною отримання другого паспорта є автоматичне набуття 

громадянства Європейського Союзу. 

В Україні ця ситуація погіршується можливою втратою деяких регіонів країни, 

насамперед тих, які межують із Росією, Румунією та Угорщиною. Ситуація значно 

погіршилася після прийняття Румунією, Болгарією та Угорщиною рішення про надання 

подвійного громадянства своїм співвітчизникам, які проживають за кордоном. 

Наприклад, парламент Угорщини ухвалив закон «Про подвійне громадянство» 26 травня 

2010 р., що створило умови для 3,5 млн угорців (150 тис. на території України), які 

проживають на території інших країн, при бажанні отримати угорське громадянство. 

Відповідно до неофіційних даних, деякі громадяни України мають румунські 

паспорти, що також надає їм можливість отримати громадянство Євросоюзу. Але 

румунські експерти запевняють, що видача румунських паспортів не ставить за мету 

подальшу зміну державних кордонів. На думку М. Зулян, незважаючи на тимчасові 

протиріччя між державами, які мають здебільшого економічний характер, стверджувати 

про можливу загрозу для України з боку Румунії є недоречним: «я вважаю таку реакцію 

нормальною для народу на ранній стадії державного будівництва, проте такий підхід 

обложеної фортеці шкодить Україні – так само, як подібний підхід Чаушеску в 1968-

1989 роках» [37]. 

Прагнучи привести існуючу політико-правову систему у відповідність з новими 

реальностями, багато західноєвропейських країн зробили спроби забезпечити іммігрантам 

(які потенційно мають можливість стати громадянами держави) політичне представ-

ництво в тих або інших формах. Наділ мігрантів політичними правами і обов’язками став 

своєрідною перевіркою західної політичної системи на міцність і демократичність.  

Отже, проблема національної ідентичності – одна із найактуальніших у розвитку 

українського суспільства. Особливого значення вона набула після проголошення 

незалежності України, коли з’явилися реальні можливості завершення формування 

української нації та інтеграції у світовий та європейський простір. У сучасних інтегра-

ційних процесах виникає багато нових проблем та актуалізуються деякі попередні 

етнокультурні та етномовні. Нині спостерігаються значні суперечності між інтеграцією 

суспільно-економічного й культурного життя, з одного боку, та етнізацією – з іншого. 

Проблема взаємовпливу цих процесів належить до найменш вивчених і, водночас, 

найбільш складних.  

Систематизація інформації з різних джерел дає можливість розглядати сучасні 

процеси інтеграції та глобалізації не як штучне, а цілком закономірне явище, 

пов’язане з модернізацією суспільства в умовах науково-технічної революції. Реалією 

є постійна зміна етнографічної ситуації у світі. Сучасна епоха характеризується 

становленням десятків нових держав, виходом на історичну арену багатьох маловідомих 

для більшості країн народів. При цьому домінуючою залишається тенденція до 

зменшення кількості народів, що живуть на планеті. Причини такого стану справ 

надзвичайно різноманітні – від консолідації споріднених етнічних груп у великі етнічні 

спільноти до асиміляції окремих етносів їхніми сусідами [581, с. 5]. У постіндустріальну 

добу сформувалися нові міждержавні відносини, коли домінували ті народи, які 

трансформувалися в нації у попередні сторіччя, створивши свої національні держави. 

Водночас аналіз публікацій засвідчує, що у високо розвинутих країнах, які є носіями 

процесів модернізації та інтеграції, зберігаються етнічні основи розвитку – німці 

відрізняються від англійців, англійці від італійців тощо. Це є доказом того, що згадані 

процеси не нівелюють етнічних проблем та національного характеру культур, і в цих 
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умовах можна забезпечити повноцінний сучасний культурно-цивілізований розвиток. 

Отже, інтеграційні процеси та «націоналізм» є двома закономірно обумовленими 

сторонами світового прогресу. 

Україна – одна з найбільших країн Європи, її народ належить до східнослов’янської 

гілки індоєвропейської етнолінгвістичної сім’ї. Українці – це стійка спільнота людей, яка 

історично сформувалася на певній території і зберегла відносно стабільні особливості 

культури, включаючи мову, а також етнічну самосвідомість. Україна здобула свою 

незалежність наприкінці ХХ ст. і є «спізнілим націє творенням» [56]. 

Попереду – шлях, яким пройшли інші європейські держави, більшість її населення 

бачить себе в загальноєвропейському контексті. Держава має вирішити питання, як 

зберегти свою самобутність, прагнучи одночасно до впровадження уніфікуючих принци-

пів єдиної Європи. Однак століття бездержавності привчили багатьох українців не 

лише дивитися на себе очима колонізаторів, а й прийняти створюваний негативний 

образ України як відсталої, неосвіченої, нецивілізованої спільноти з примітивною 

культурою і без перспектив повноцінного державного існування в сучасному світі. Не 

позбувшись постколоніальних проблем, Україна має відповідати на потужні виклики 

глобалізації, яка, з одного боку, створює нові можливості для матеріального і культурного 

розвитку, а з другого – підтримує і поглиблює наявні диспропорції та деформації. На 

думку В. Яворівського, нині в українському суспільстві проявляється «болючий 

колоніальний синдром», він охоплює політику, культуру та економіку. Натомість 

М. Жулинський вбачає причиною низького рівня національної ідентичності те, що 

український народ так і не набув довіри до всіх державних інституцій, має невисоку 

громадянську активність та скептичні погляди на майбутнє держави. Влада її не 

культивувала, а народ без віри не набуває національної гідності [494, с. 4]. 

Тому для України проблема національної ідентичності є досить складною і стоїть вона 

гостріше, ніж у більшості західних країн, адже у нас не було часу на формування власної 

чіткої та всеохоплюючої системи національної ідентичності. Перебування України у 

складі СРСР, радянська політика щодо України та інших радянських республік була 

направлена на придушення національних тенденцій, пов’язаних з утворенням держави-

нації. Потрібно виділити ще декілька факторів, які вплинули на ускладнення цієї 

проблеми. Ці фактори мають загальний характер. Отже, існуюча проблема збереження 

національної ідентичності пов’язана, передусім, з міграцією населення, яка в другій 

половині XX ст. – на початку XX ст. набрала масового характеру й практично дійшла 

до критичної межі. Тому не дивно що сьогодні спостерігається посилення протиріч між 

інтересами іммігрантів та представників титульної нації. Якщо раніше представники 

різних національних меншин заявляли про утиски своїх прав, то сьогодні вони перейшли 

до певних дій, об’єднуючись з представниками нижчих та середніх прошарків суспільства 

для захисту своїх прав та інтересів, не зважаючи на країну походження. Тобто сьогодні 

ми спостерігаємо процес консолідації титульної нації та іммігрантів на ґрунті 

загальних економічних та політичних інтересів, а суто етнічні проблеми відходять на 

другий план. Сприяє цьому і сучасна офіційна політика, зокрема європейська, яка 

стимулює формування нових космополітичних або транснаціональних ідентичностей 

за допомогою встановлення єдиних прав та обов’язків, офіційних документів, валюти 

та ін. Але, на нашу думку, буде суттєвим упущенням вважати, що етнічні проблеми та 

проблеми збереження національної ідентичності з часом зникнуть взагалі. Навпаки, 

посилення процесів глобалізації призводить до необхідності самозбереження існуючих 

титульних націй, і, насамперед, це стосується європейських кран, адже, як відомо, саме на 

їх територіях проживає найбільша кількість іммігрантів, які на відміну від європейців 

мають високий відсоток народжуваності. Тому ми погоджуємося з думкою деяких 

авторів, що сьогодні вже відбувається зниження кількості корінного населення в біль-
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шості європейських країн та послаблення їх економічних, соціальних та політичних 

позицій, і як наслідок дуже ймовірне ослаблення демократії та ісламізація Європи. 

Беручи до уваги всі аспекти проблеми, зазначимо, що культурна інтеграція із 

західною цивілізацією надзвичайно актуальна для України. З одного боку, бачимо 

прагнення Заходу інтегрувати у своє культурне поле посткомуністичні суспільства, 

насамперед, найближчі до нього в культурно-історичному плані, з другого – бажання 

України швидко побудувати ефективний суспільний устрій через входження до 

Європейського та світового простору. У науковій літературі ця ідея втілилась у 

пропозиції реалізувати підхід «тотального культурного впровадження», коли нація 

добровільно та свідомо сприяє масовому в масштабі всієї країни абсорбуванню 

передових управлінських технологій та організаційної культури, які надходять ззовні 

разом із іноземними інвестиціями, капіталом і технологіями [521, с. 229]. Водночас 

політика відкритого суспільства у сфері національної ідеології і культури, неготовність 

країни до впровадження західних технологій породжують гострі проблеми [521, 

с. 230] (рис. 3.9).  

 
Рис. 3.9. Можливі наслідки культурної інтеграції України 

 

Ліквідація зазначених негативних факторів – першочергове завдання держави у 

сферах науки, освіти, культури. 

Умовою входження України до спільноти розвинутих держав є витворення власної 

моделі державного та культурного розвитку суспільства. На нашу думку, шлях 

України у світову співдружність проходить не через зречення своєї культури, а 

завдяки залученню власних унікальних механізмів життєтворення та суспільного 

поступу. Це не означає, що об’єктом запозичення не можуть бути досягнення в окремих 

сферах – науці, техніці, технологіях. Зазвичай, власна модель державного та культурного 

розвитку суспільства набуває своєї довершеності, коли апробовані досягнення світової 

культури проймають клітинки власного «я» етносу, тобто запозичення набуває форми 

діалогу культур. Саме через самореалізацію унікальних національних культур відбу-

вається самореалізація світової цивілізації. Відбудувавши на цих принципах українську 

модель культурного розвитку, ми отримуємо єдине реальне підґрунтя щодо 

входження до європейського та світового простору.  

Одним із головних засобів визначення національної ідентичності є українська 

мова і культура. У літературі з цієї проблематики визначається роль української мови 

як етнозберігаючого чинника, генетичного коду нації, який забезпечує зв’язок 

минулого з теперішнім і спрямований у майбутнє. Рівень розвитку національної мови 
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відображає рівень розвитку самої нації та культури [296, с. 51]. Стратегічним завданням 

держави після здобуття незалежності стало подолання русифікації, забезпечення 

активного вживання української мови у всіх сферах життя суспільства.  

Зауважимо, однак, що реальна етномовна ситуація в Україні набагато складніша, 

ніж її відбиває офіційна статистика. Українська мова як державна ще не набула 

необхідного поширення в усіх її функціональних виявах на всій території України. Так, і 

на сьогодні, російська мова домінує на українському книжковому ринку, в українському 

інформаційному просторі, на кіноринку, як телепродукт, у шоу-бізнесі. Із національно 

питомих сфер за останнє десятиріччя витісняється українське слово [350]. Наприклад, 

на сьогодні, крім російської мови, в Україні великої популярності набирає англійська 

мова. Вплив англійської мови на українську проявляються, по-перше, в мовленнєвій 

діяльності, по-друге, мовній свідомості українців, по-третє, в існуючій системі 

української мови. Як доводить практика, співіснування декількох національних кодів 

у кінцевому варіанті призводить до розхитування існуючої мовної норми та знижує 

поріг чутливості до її порушень. На думку Б. Ажнюк, нині в українську мову 

проникають не лише англійські ідіоми, слова, елементи значення, але й певні 

елементи англійської граматики, прикладом чого слугує поширення атрибутивної 

граматики: UMC магазин, інтернет-кафе, Торчин продукт, горілка «Гетьман» класу тощо. 

Ми погоджуємося з думкою деяких дослідників, що, незважаючи на розхитування мовних 

норм та дестабілізуюче мовне життя, глобалізація створює необхідні умови для 

оновлення, розвитку та закріплення існуючих національних мов, сприяючи зростанню 

її ресурсів та розширенню функціональної сфери, цим могла б скористатися і українська 

мова [492]. 

Про надмірне й безпідставне вживання іноземних слів свідчить і Б. Олійник: 

«Незалежна Україна за кілька років уже встигла прихопити з англійської кілька тисяч 

слів, що межує з прямим витісненням корінних українських слів американізмами… 

Прислухайтеся: лізинг, факторинг, франчайзинг, факс, ксерокс, принтер, картридж, 

вінчестер… степлер… Жоден завойовник так тріумфально не полонив наші вулиці, 

причому без найменшого нашого спротиву» [469, с. 30-31]. 

У зв’язку з цим можна зауважити на досвіді Франції і, відповідно, французькій моделі 

захисного реагування: французьке мовне законодавство має чітку протекціоністську 

спрямованість щодо національної мови. Поява в польській мові значної кількості 

англійських слів також викликала занепокоєння громадськості цієї країни. Тому сейм 

прийняв закон, згідно з яким забруднення мови термінами чужого походження карається 

штрафом до 30 тис. доларів США. Відтепер у Франції, як і у Польщі, питання про 

офіційне вживання іншомовного слова вирішує спеціально створена комісія лінгвістів 

із 30 осіб [381, с. 54-55]. 

В Україні проблеми із засиллям іншомовних термінів намагається лише науково-

технічна комісія з питань термінології при Держстандарті України. Тому в умовах 

власної державності перед Україною стоїть завдання консолідувати українців, 

формуючи їх національну свідомість за допомогою відродження історичної пам’яті, 

піднесення престижу української мови й культури, почуття єдності нації незалежно 

від особливостей історичного розвитку, адміністративного, політичного статусу, 

регіональних особливостей. 

У грудні 2009 р. у Миколаєві відбувся Х Міжнародний конкурс з української мови 

імені Петра Яцика, організатором якого стали Міністерство освіти і науки України та 

Ліга українських меценатів, загальнонаціональний захід для піднесення рівня знань з 

української мови, виховання у молодого покоління любові до мови свого народу, 

забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в 

усіх сферах суспільного життя. За десять років проведення конкурсу у ньому взяли учать 

50 мільйонів учасників. Відповідно до Указу Президента України від 28 листопада 
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2009 р. «Про деякі заходи щодо піднесення ролі української мови» передбачено виділення 

з державного бюджету коштів на виплату 14 щорічних стипендій Президента України 

переможцям Міжнародного конкурсу. В організації конкурсу беруть участь представники 

української діаспори – Союз українок Австралії, Крайові управи ветеранів дивізії 

«Галичина» США, Канади, Австралії, Фундація імені І. Багряного, меценати з Торонто. 

Однією з головних складових ознак українського етносу є етнічна свідомість. Вона 

формується, передусім, на основі вивчення історії української культури, історії своєї 

Батьківщини. Знання кожної людини про належність її до певного етносу має важливе 

значення для формування як окремої особистості, так і всього народу в цілому.  

У сучасних умовах етносоціальна культура розглядається як визначний фактор 

відродження національної самобутності українського народу. Особливо важливо у 

процесі опанування історії культури України врахувати самобутні, неповторні риси 

культури, які властиві тільки українцям, вирізняють їх від інших. Йдеться, насамперед, 

про такі своєрідні риси національної самобутності, які виявляється у національних 

традиціях, національних звичаях, національних обрядах та в інших моментах 

національно-самобутнього формування національної культури як фактора відродження 

самобутності. Водночас важливо прагнути до збагачення національно-особливого, 

самобутнього найбільш змістовними цінностями міжнаціонального, загальнолюдського, 

запозиченого в інших народів [318, с. 73]. 

Не менш важливе значення має знання історії своєї країни. Попри певні проблеми 

щодо розвитку цієї галузі науки – теоретичних та методологічних основ висвітлення 

деяких її періодів, певної політизації в оцінюванні подій та історичних постатей – історія 

України дає знання з широкого комплексу питань соціально-політичного життя 

українського народу з найдавніших часів до сьогодення, що дає можливість визначити 

особливість сучасного розвитку країни та його перспективу. Поставлене перед 

суспільством завдання щодо усвідомлення всіма громадянами своєї національної 

самобутності вимагає постійного поширення та активної пропаганди історичних знань. 

Особлива відповідальність покладена на заклади освіти, зокрема на вищі навчальні 

заклади. Реформування вищої технічної освіти актуалізувало проблему її гуманізації – 

набуття майбутніми спеціалістами достатнього обсягу гуманітарних знань, насамперед, 

про історичне минуле України, та формування на цій основі національної свідомості, 

почуття патріотизму. Адже варто погодитися, що сьогодні глобалізація має помітний 

вплив і на сферу освіти, який проявляється в зростаючій ролі Інтернету в освіті, 

посилення значення інформатики та англійської мови, поширення системи дистанційного 

навчання й інтернет-тестування тощо. Отже, глобалізація в цілому загострює боротьбу за 

необхідність домінування в інформаційному просторі, яке проявляється не лише в 

суперництві між медіа-концернами, але й між згадуваними нами національними мовами.  

Сучасні процеси глобалізації та інтеграції призвели до появи нових тенденцій у 

розвитку сфери освіти, зокрема, це відчутна зміна існуючих цінностей, на які в 

подальшому повинно буде орієнтуватися людство, що вимагатиме внесення відповідних 

змін до освітньо-виховної системи. Загальновідомо, що саме наявність системи цінностей 

є одним із основних чинників, які забезпечують подальше збереження життєдіяльності 

соціуму, національної та етнічної ідентичності. На думку деяких дослідників, саме 

освіта є головним механізмом формування та становлення сучасних націй. Е. Гелнер 

вважає, що формування національної колективної ідентичності та об’єднання окремих 

етнічних та класових груп у єдине ціле є головною функцією школи, оскільки саме 

завдяки школі та системі загальної стандартизованої освіти можливо досягнення ефекту 

соціокультурно та політично гомогенного суспільства, яким у сучасних умовах є 

нація-держава західного типу [106, с. 85]. 

Підтвердження цієї думки знаходимо в історії, зокрема, після Другої світової війни 

саме розвиток системи освіти розглядався як необхідна умова ефективного національного 
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будівництва. Саме тому на всіх рівнях освіти запроваджувалися такі обов’язкові 

предмети, як національна історія та література, що мали забезпечити формування у 

громадян уявлень про особливості появи нації та держави, спільність її історії та 

майбутнього. У цілому запровадження таких стандартів повинно було сприяти 

формуванню спільної національної ідентичності у всіх громадян країни незалежно від 

національної та етнічної приналежності.  

На сьогодні під впливом глобальних процесів ситуація дещо змінилася: існуюча мета, 

яка була поставлена перед освітою (підвищення якості до світового рівня, посилення 

здатності конкурувати з американською та азійською освітніми системами), була 

розширена необхідністю реконфігурації національних ідентичностей країн-членів ЄС 

та формуванням наднаціональної європейської ідентичності. Формування європейської 

ідентичності визвано необхідністю перетворити національну ідентичність європейських 

країн на більш прозору за формою, легалізувати Європейський Союз як наддержавне 

утворення для своїх громадян, змусити їх ідентифікувати себе з Європою в цілому та 

захистити її від уніфікуючих впливів глобалізації. Тому для формування загальноєвро-

пейської спільноти та європейської ідентичності було проведено гармонізацію освітніх 

систем та структур, уніфіковано навчальні програми та включено «європейський вимір» 

до освітніх планів країн-членів ЄС, запроваджено Болонський процес тощо [406]. 

Зважаючи на курс євроінтеграції, який було обрано Україною, варто розуміти весь 

політичний зміст такої інтеграції та актуальність зазначеної тенденції для України. На 

думку деяких авторів, приєднання України до Болонського процесу швидше відповідало 

інтересам правлячої еліти щодо необхідності внесення змін до базового критерію 

професійної освіти, а не існуючим інтересам суспільства та держави, оскільки сама 

необхідність внесення відповідних змін не обґрунтована та й наслідки таких реформ 

виявляються не такими вже прогресивними, як того хотіли. Впровадження таких змін 

призводить до поступової відмови від традиційної для України культуроцентричності 

в освіті, зводить нанівець фундаментальну підготовку в системі вищої освіти і 

функцію виховання. Ми підтримуємо позицію авторів щодо необхідності збереження 

культуроцентричності вищої освіти в Україні, як необхідної умови збереження 

незалежності та формування єдиного суспільства [266, с. 330; 251, с. 18]. Дослідник 

І. Житарюк вважає, що «глобалізація – це одна з форм перерозподілу інтелектуальних 

і професійних ресурсів, це спосіб акумуляції професійного інтелекту в тій країні, яка 

не тільки в них має гостру потребу, а й яка за рахунок своїх матеріальних ресурсів 

здатна надати їм кращі умови існування. Концентрація «світових розумів» визначає 

темпи розвитку країн і центри, що формують глобальні параметри порядку. Сьогодні 

це важлива суспільна тенденція. Для одних країн і народів – це найважливіша умова 

нових перспектив у розвитку, розширення зони своїх життєвих інтересів, а інших – 

реальна загроза розпаду і втрати суверенітету» [178, с. 118]. 

На користь цього говорить і той факт, що після проголошення незалежності Україна 

стала одним із головних постачальників високорозвинених країн науково-технічних 

кадрів та знань. Від’їзд вчених на сьогодні набув загрозливого характеру й обходиться 

державі у 40-90 млн грн на рік. Лише з числа представників та працівників комп’ютерних 

наук кожного року з країни від’їжджає 2,5-6 тис. осіб, а підготовка одного такого фахівця 

обходиться державі приблизно у 10 тис. гривень [61, с. 8]. Крім цього, велика частина 

студенів та випускників, які поїхали на стажування до інших країн, залишаються там 

жити та працювати [237].  

Отже, визначивши найважливішу роль розвитку гуманітарної сфери – науки, 

освіти, культури – щодо збереження національної ідентичності в умовах інтеграції та 

глобалізації без заперечення стратегічного значення для України модернізації, створення 

найновітнішого, наукомісткого, високотехнологічного матеріального виробництва, можна 

зробити висновок, що це співвідношення і є українським шляхом до Європейської та 
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світової спільноти. Воно буде лише тоді успішним, коли на основі вирішення складних 

проблем на теренах України буде знайдено унікальну модель подолання суперечностей у 

розвитку всього людства. 

Однією з важливих умов реалізації цієї ідеї є здійснення державної етнополітики 

України. Її мета – забезпечити консолідацію поліетнічного суспільства навколо україн-

ської нації – основного суб’єкта етнополітики. Фактично ми є свідками інтенсивного 

пробудження етнічної самосвідомості і прагнення до відродження етнічної самобутності 

представників національних меншин, які є громадянами нашої держави. Не можна не 

погодитися з думкою про те, що культура кожного етносу є унікальним, багато-

гранним явищем.  

Знання етнічних особливостей національних меншин дають змогу краще визначити й 

усвідомити роль і місце власного народу в колі інших. Етнонаціональні проблеми мають 

вирішуватися не через перегляд кордонів, а рішучою боротьбою з національним 

екстремізмом та шовінізмом в усіх його виявах, створенням умов інтеграції етнічних 

спільностей, вільного і всебічного розвитку всього народу України незалежно від 

національної приналежності [366, с. 3]. 

Ще одним вельми суттєвим чинником усвідомлення національної самобутності 

українців стало функціонування України як самостійного суб’єкта міжнародно-правових, 

політичних та економічних процесів. Зокрема, прихід у державу представництв міжна-

родних міждержавних, неурядових, іноземних фірм та утворення спільних українських та 

іноземних підприємств відіграли важливу роль у становленні українського етносу як 

визначального компонента у державотворчих процесах. Це відбилося в інтегруванні 

української мови в діяльність таких організацій (підбір кадрів зі знанням української 

мови для роботи в Україні; офіційне листування українською мовою; введення до 

штату перекладачів з української мови тощо) [170, с. 11-12]. 

Спираючись на історичний досвід, можна стверджувати, що ідентичність українців є 

досить «пластичною» або ж «ситуативною», що має на меті апелювання до тієї або іншої 

національної ідентичності залежно від різних обставин. Приклади цього має наша 

історія, коли козацька старшина та частина малоросійської інтелігенції намагалася 

довести свою приналежність до російського дворянства. На думку П. Магочі, це не було 

проявом русифікації або зрадництва, а лише наслідком природної ієрархії множинних 

лояльностей. Деякі дослідники вважають, що слабкість державної свідомості сприяє 

безконфліктному затиранню державних кордонів [332]. 

Щодо того, які наслідки матиме формування європейської ідентичності для громадян 

нашої країни, то, на думку деяких фахівців, вона матиме виключно ексклюзивний 

характер. Незважаючи на поступову інтеграцію України, для більшості європейців ми 

все ще уособлюємо образ «інших», подолання якого потребує, з одного боку, достатнього 

часу для взаємопізнання, з іншого – не втратити можливість брати участь у процесі 

формування європейської ідентичності. Варто погодитися з думкою Н. Лукшин, який 

стверджує, що «створення сильної європейської ідентичності стане могутнім роздільним 

фактором щодо зовнішніх для ЄС народів… Дихотомія створення кордонів спільноти «ми – 

вони» буде перенесена з національного (ми німці – вони французи)… на наднаціональний 

(ми європейці – вони не європейці, а, наприклад, росіяни) рівень. Таким чином, посилення 

внутрішньої інтеграції ЄС може призвести до чергового розлому Європи на ЄС-простір та 

не ЄС-простір, щодо якого буде здійснюватися зовнішня політика ЄС та буде розгорнута 

оборонна політика» [702]. З іншого боку, як доводять емпіричні дослідження, 

євроінтеграційні процеси підтримують ті громадяни, які мають європейську ідентичність, 

відсутність її у громадян України означатиме відсутність підтримки і, відповідно, крах 

євроінтеграційних прагнень нашої держави. Беручи до уваги той факт, що на території 

України механізми створення європейської ідентичності практично не працюють, такий 

варіант розвитку подій видається дуже ймовірним. 
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У 2009 р. Україною прокотилася хвиля акцій протесту проти мігрантів, які, маючи 

певне політичне забарвлення, все ж ґрунтуються на тому, що іммігранти не знають 

української мови, культури, звичаїв, законів. Напруження у відносинах посилюється 

через те, що українське населення так само не дуже ознайомлене з культурою, 

звичаями тощо іммігрантів. Конфліктну ситуацію створює й те, що мігранти є 

потенційними конкурентами для українців щодо працевлаштування навіть на 

низькооплачувані та некваліфіковані посади. 

Природний страх до невідомого має окрему назву – ксенофобія. Вона виникає 

здебільшого в умовах взаємної інформаційної ізоляції спільнот серед осіб, які не знають 

чужих звичаїв. Так виникають стереотипи про варварські норови цих «чужинців», деколи 

недостовірні слухи розповсюджуються штучно. Є думка щодо існування практики 

нарочитого культивування ксенофобії як перевіреного методу управління групою осіб 

(масштаб та ситуації можна варіювати дуже різноманітно). Принцип – об’єднання спільною 

ідеєю (створення «образу ворога», розпалювання ненависті / ксенофобії стосовно будь-

кого) заради досягнення своїх, деколи зовнішньо неочевидних цілей. 

З метою налагодження приязних відносин між громадянами держави та мігрантами у 

країнах Європейського Союзу щороку святкують День біженця. До організації та 

проведення цього заходу долучаються громадські організації, навчальні заклади, державні 

установи та національні діаспори. Акція проходить у формі дружньої зустрічі. Вимушені 

мігранти, а саме ними і є біженці, готують свої страви та пригощають ними усіх охочих 

та перехожих, проводяться концерти народного мистецтва іммігрантів із загальними 

піснями й танцями. Такі акції несуть великий позитивний заряд, адже під час них звичайні 

мешканці – громадяни держави – знайомляться з «чужинцями» та переконуються, що ті 

не лише не несуть загрози, а навіть є приязними та цікавими. 

Не можна заперечувати і негативний досвід, пов’язаний із існуванням трудових 

мігрантів. Дуже яскравим прикладом є демонстрації протесту, які проходили у 2005 р. 

у Франції (незадовго до цього Польська Республіка стала членом ЄС), коли громадяни 

цієї держави вийшли на вилиці з плакатами «Геть польських сантехніків!». Доречно 

пригадати, що Франція разом із іншими державами охоче проголосувала за вступ 

Польщі до ЄС. Отже, тут наявне упущення у сфері політики трудової міграції з боку 

органів влади як Польщі, Франції, так і ЄС загалом. 

Інша справа, що імміграція часто чинить негативний вплив на ідентичність корінного 

населення у різних сферах. Особливо це стосується мови. На сьогодні у турецькій мові 

використовується лише майже 10 % турецьких слів, решта – арабські та запозичені з 

інших мов, і спостерігається подальша негативна тенденція. Франція ж щороку виділяє 

величезні кошти на підтримку франкофонії. Прем’єр-міністр і Президент щороку звіту-

ються перед Парламентом про стан мови, виходить щорічний нормативний бюлетень, а 

спеціальна комісія працює над тим, щоб заміняти запозичення французькими словами 

[279, с. 76-77]. 

Тому одним із завдань для державного управління України є створення умов для того, 

щоб потенційні мігранти з інших країн приймали українську культуру та мову не як щось 

чуже та вороже, а як зрозуміле та своє. Важливим є співробітництво з українцями за 

кордоном, для чого доцільно було б розробити спеціальну програму, адже потрібно 

створювати позитивний імідж українця за кордоном. Останнє вже частково проводиться 

завдяки українським трудовим мігрантам, які завдяки своїй працьовитості та сумлінню є 

бажаними працівниками у багатьох державах. Прояви культурної та етнічної 

самобутності, які демонструють українські трудові мігранти, сприяють взаємозв’язку 

культур та націй, а отже, іммігранти будуть краще адаптуватися в Україні. Ще одним 

із основних завдань є підтримка іміджу українця в самій Україні – на побутовому 

рівні. 
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Для цього доцільно було б пропагувати у засобах масової інформації кращі зразки 

культурно-етнічних традицій, проводити дні культури, запроваджувати різноманітні 

мовні та правові курси тощо, залучаючи ініціативних, сумлінних людей, громадські 

організації. 

На думку ЄКРН, незважаючи на певні успіхи, які було досягнуто урядом у боротьбі з 

расовою та етнічною дискримінацією, деякі аспекти все ще викликають запитання та 

занепокоєння, зокрема, «у країні не існує вичерпного антидискримінаційного 

законодавства. Більш того, попри прагнення державних органів влади посилити 

законодавство щодо надання притулку, процедури визначення статусу біженця у 

кількох випадках блокувалися». У своїй доповіді щодо ситуації з расовою та етнічною 

дискримінацією в Україні вони наголошують, що звичайно, кількість нападів на 

расовому ґрунті зменшилась, але до повного вирішення цієї проблеми ще далеко. Мова 

ворожнечі часто не стримується, навіть якщо кількість антисемітських публікацій 

знизилась. Органи влади, звичайно, усвідомлюють необхідність боротьби з неонацистами 

та скінхедами серед уболівальників футболу. Однак Міністерство внутрішніх справ більш 

не докладає зусиль щодо регулярного нагляду за інцидентами та угрупуваннями 

расистського характеру. Більш того, масштаби проблеми є замаскованими, оскільки 

існує тенденція кваліфікувати злочини на ґрунті расової ненависті як хуліганство. 

Положення кримських татар не покращилося. Те ж саме стосується і ромів: у 

багатьох із них немає документів, що посвідчують їхню особу, незважаючи на 

зусилля місцевих органів влади, спрямованих на їхню соціальну інтеграцію. Також 

часто повідомляється про порушення з боку працівників міліції під час їх контактів із 

особами, що належать до цієї та інших уразливих груп населення, як-от: мігранти та 

шукачі притулку. 

З цього приводу ЄКРН дає Україні певні рекомендації, деякі з них є обов’язковими 

для виконання та після відведеного часу (2 роки) будуть перевірені (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Рекомендації ЄКРН щодо протидії расизму, ксенофобії та дискримінації 
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мови, про концепцію державної мовної політики, про національний культурний проект; 
кабінету Міністрів – розробити і подати до парламенту проекти концепції розвитку 
гуманітарної сфери, регіональної політики, державно-конфесійних відносин; 
Міністерству культури і туризму – розробити і подати до парламенту державні програми 
охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини до 2015 р., матеріально-
технічного забезпечення закладів культури у сільській місцевості, розвитку Націо-
нального заповідника «Хортиця».  

Таким чином, можемо зробити висновок, що глобалізація суттєво впливає на етнопо-
літичні процеси в Україні, які проявляються: по-перше, в необхідності як національних 
меншин України, так й етнічних українців формувати необхідні умови для 
збереження етнічної та національної ідентичності, особливо в умовах посилення 
формування в Європі європейської ідентичності, по-друге, необхідність включення до 
процесів культурної інтеграції, зобов’язує формування належних умов збереження та 
розвитку національної культури та традицій в Україні, по-третє, поширення впливу 
глобалізації на мовну та освітню сфери викликає необхідність прийняття відповідних 
застережних заходів щодо збереження національних особливостей у цих сферах.  

 
 

Висновки до розділу 3 
 
Необхідність адекватного та ефективного осмислення етнополітичних процесів в 

умовах всесвітньої інтеграції та глобалізації, можливих ризиків деетнізації українців в 
умовах незавершеного державотворення є одним із пріоритетних завдань сучасного 
українського суспільства і держави, оскільки в сучасних етнополітичних процесах 
виникає багато нових проблем та актуалізуються деякі попередні, зокрема етнокультурні 
та етномовні.  

На сьогодні спостерігаються значні суперечності між глобалізацією суспільно-
економічного й культурного життя, з одного боку, та етнізацією – з іншого. Проблема 
взаємовпливу цих тенденцій належить до найбільш складних характеристик сучасних 
етнополітичних процесів. Вплив глобалізації на етнічне життя суспільства призводить 
до появи різновекторних тенденцій, з одного боку, це посилення етнічної консолідації 
та інтеграції, з іншого – процеси асиміляції та відчуження. Тому в умовах глобалізації 
постає необхідність формування виваженої державної політики щодо нівелювання 
існуючих загроз уніфікації суспільства та його етнічних ознак, а також створення 
відповідних механізмів захисту національного простору. 

 Сучасні глобалізаційні тенденції й процеси здійснюють безпосередній вплив на 
стан державної безпеки України, зокрема, на збереження її конституційного ладу, 
територіальної цілісності й недоторканності. Тому зовнішня та внутрішня політика 
нашої держави повинні бути чітко орієнтовані на забезпечення й відстоювання власної 
державності, суверенності, незалежно від інтересів політичних сил як усередині країни, 
так і ззовні, що потребує формування виважених, пріоритетних національних інтересів, 
які відображатимуть потреби всього суспільства, а не окремої його частини або групи.  

Посилення процесів глобалізації призводить до все більшого проникнення уніфі-
куючих чинників у національне життя країн, що є причиною необхідності збереження 
власних внутрішніх національних компонентів, таких як культура, традиції, мова, 
релігія, освіта. Також у період глобалізації посилюється необхідність збереження 
національної та етнічної ідентичності як необхідної умови збереження самобутності та 
самовизначення. Успіх реалізації цих заходів залежить від об’єднання зусиль державних 
органів, політичних партій, громадських організацій, національних меншин, й узагалі 
всього населення. Відсутність належної уваги щодо реальних розмірів впливу глобалізації 
на етнополітичні процеси в Україні в подальшому може призвести до перетворення 
України на позаєвропейську державу, асиміляції народу та практичного зникнення 
всього українського.  


