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Долаючи теоретико-методологічні підходи 
минулого та водночас використовуючи позитив-
ні напрацювання, що мали місце, вітчизняна 
політологічна наука переймається низкою сучас-
них теоретичних ідей та концепцій, які сприя-
ють більш глибокому усвідомленню феномену 
етнічності, національного, природи міжетнічних 
відносин, етнокультурних та етнонаціональних 
чинників державотворення, серед яких чільне 
місце посідає культура міжетнічного спілкуван-
ня. Неабиякий вплив на розвиток політичної 
етнології в Україні має суспільно-політичний 
процес, внаслідок якого з’явилась Українська 
незалежна держава. Завдяки цьому виникла пот-
реба в опрацюванні власної етнонаціональної 

політики, визначення інтересів титульного етно-
су та етнонаціональних груп, що належать до 
національних меншин країни, гармонізації їх 
взаємовідносин тощо. Отже, завдяки інтелектуа-
льним традиціям як світового, так і вітчизняного 
гатунку, а також вимогам практики реального 
державотворення в Україні, нині активно розви-
вається політична етнологія та етнополітика. 

Вітчизняними політологами започатковано 
цілий ряд напрямків, які генерують теоретичні 
та концептуальні розробки етнополітології та 
етнодержавознавства. Цей комплекс проблем 
активно розробляється в працях І. Кураса, 
Ю. Римаренка, В. Євтуха, І. Варзаря, 
М. Вівчарика, О. Картунова, І. Кресіної, 

Історіографія проблеми ролі політичних і громадських 
інститутів у формуванні культури міжетнічного              

спілкування в Україні 
 

 У статті висвітлюється вклад вітчизняних та зарубіжних вчених у дослідження проблеми 
ролі політичних і громадських інститутів у формуванні культури міжетнічного спілкування. Особ-
лива увага звертається на класифікацію наукових доробок суспільствознавців України, які розкри-
вають суть та зміст названої проблеми. 

 The article deals with the contribution of scientists to the research about the role of political and civic 
institutes concerning with the forming of interethnic communication culture. The author pays particular 
attention to the science work classification of Ukrainian scientists, who deals with the essense and conten-
ts of the given problem. 
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Г. Лозко, О. Майбороди, Л. Нагорної, О. Нельги, 
М. Панчука, О. Рафальського, Л. Шкляра, 
М. Шульги та ін. [1-14]. 

У працях вищевказаних вчених досліджу-
ються питання етнонаціонального та етнополі-
тичного поступу українського суспільства; окрес-
люються нові умови становлення етносоціаль-
них суб’єктів, визначаються напрямки їх форму-
вання; переосмислюються традиційні уявлення 
щодо ролі етнічності в політиці; обґрунтовуєть-
ся нова система міжетнічних та міжнаціональ-
них відносин, вичленовуються їх форми, а також 
створюються нові підходи, вільні від ідеологіч-
ної заданості, у грунтовному переосмисленні 
загальнотеоретичних етнонаціональних про-
блем. 

Серед робіт концептуального характеру доці-
льно окремо виділити новітню вітчизняну нау-
ково-довідникову літературу, а саме: “Абетка 
етнополітолога” (Т. 1, 2. – К., 1996); “Етнона-
ціональний розвиток України. Терміни, визна-
чення, персоналії” (К., 1993); “Енциклопедія 
етнокультурознавства. Термінологічний інстру-
ментарій, концептуальні підходи” (К., 2000); 
“Мала енциклопедія етнодержавознавства” (К., 
1996); “Національна держава: національний та 
наднаціональний виміри” (Київ; Донецьк, 1998) 
та ін. В них здійснюється теоретичний аналіз 
понять етнонаціонального плану, зокрема нація, 
етнос, етнічна культура, культура міжетнічного 
спілкування, етнополітичний простір, міжетніч-
на взаємодія, мова спілкування, а також окрес-
люються етнонаціональні фактори державного 
будівництва, визначається роль етнонаціональ-
ного феномену в суспільному житті. 

 Окреслені роботи є фундаментальною теоре-
тико-методологічною базою для дослідження 
проблеми формування культури міжетнічного 
спілкування. Їх можна віднести до першої групи 
всіх наявних літературних джерел, які творчо 
опрацював автор статті і відповідності до науко-
вої вагомості із певною долею умовностей роз-
поділив на декілька груп. 

До другої групи проаналізованої літератури 
потрібно віднести праці попередніх поколінь 
українських вчених, які торкаються етнополіти-
чної царини людського буття. Це, перш за все, 
роботи Д. Антоновича, В. Винниченка, 
М. Грушевського, Д. Донцова, М. Драгоманова, 
М. Костомарова, В. Липинського, І. Франка, 
М. Хвильового та ін.  

У загальнотеоретичному сенсі плідній роботі 

етнологічних, етнополітичних проблем сприяє 
вільний доступ науковців до праць відомих захі-
дних фахівців у цій сфері, у тому числі учених 
української діаспори. Мова йде про праці 
О. Бочковського, С. Дністрянського, В. Кучаб-
ського, В. Старосольського, С. Томашівського, 
Л. Ребета та інших, які в радянські часи замов-
чувалися з політичних міркувань. Аналіз і систе-
матизація концепцій цих та інших дослідників, 
здійснені Б. Кухтою, В. Потульницьким, 
О. Семківом, Л. Шкляром та іншими вченими 
[15-17], дали можливість не тільки простежити 
еволюцію української політичної думки, але й 
розглядати етнонаціональні проблеми сучасної 
України в контексті політологічної спадщини. 

До третьої групи літературних джерел доці-
льно включити праці зарубіжних вчених, поява 
яких, як мовами оригіналів, так і в перекладах 
українською мовою, стала можлива в умовах 
державної незалежності України. До даних нау-
кових доробок відносяться дослідження 
Д. Ареля, Р. Арона, Е. Вілсона, А. Перотті, 
Е. Сміта, П. Сорокіна, Р. Шпорлюка та ін. [18-
23].  

 В окреслених працях важливого значення 
для дослідження проблеми формування культу-
ри міжетнічного спілкування набувають питання 
визначеності етнонаціональних категорій, окрес-
лення різноманітних форм міжетнічних взаємо-
відносин, обгрунтування ролі державних та гро-
мадсько-політичних інституцій в етнонаціональ-
ній політиці демократичних суспільств, висвіт-
лення практики застосування прав людини в 
сучасних демократичних державах.  

Як і будь-яка наукова робота, аналіз культу-
ри міжетнічного спілкування органічно пов’яза-
ний з визначенням основних її складових 
“культури”, “ спілкування” і, зокрема, “міжетніч-
ного спілкування”. Тому четверту групу склада-
ють праці, які розкривають суть названих кате-
горій і допомагають визначенню змісту пробле-
ми дослідження. 

У вивченні поняття “культура” автор спирав-
ся на наукові доробки представників київського 
культурологічного напрямку в філософії 
В. Бебика, М. Головатого, М. Ребкала [24], а 
також В. Андрущенка, Л. Губерського, М. Ми-
хальченка [25] та російських вчених Є Баталова, 
О. Спіркіна та ін. [26-27]. 

Вибір саме філософського підходу до визна-
чення культури пояснюється тим, що він поля-
гає в осмисленні дійсності через визначення 
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узагальнених поглядів на світ, на місце й роль 
людини в ньому, через пізнання загальних зако-
нів розвитку природи, суспільства і людського 
мислення. Тому крізь призму філософії культура 
постає як чітко скерована позиція суспільства, 
коли саме підпорядкування природи людині в 
матеріальній і духовній сферах підтримує такий 
стан суспільства, який гармонізує відносини 
людини і природи, з одного боку, а з іншого – 
забезпечує гармонійну рівновагу соціальних 
відносин між людьми, їх досить різних матеріа-
льних і духовних цінностей. 

Проблема національної та етнічної культури 
досліджується у роботах М. Жулинського, 
О. Забужко, В. Лісового, М. Попопича та ін. [28-
31].  

Ідеї міжетнічного спілкування знаходять 
своє відображення в наукових доробках 
Р. Абсаттарова, Т. Клинченко, М. Макари, 
І. Мигович, І. Сірової та ін. [32-35]. 

У працях вищенаведених дослідників, по-
перше, розкривається зміст даного поняття, а по
-друге, окреслюються основні критерії, які обу-
мовлюють роль міжетнічного спілкування у сис-
темі суспільних відносин. Вивчення даних під-
ходів дозволило сформувати своє бачення суті 
міжетнічного спілкування, окреслити основні 
його структурні характеристики, які й визнача-
ють зміст культури міжетнічного спілкування. 

Важливе значення в історіографії проблеми 
мають праці, в яких здійснюється загальнотеоре-
тичний аналіз змісту культури міжетнічного 
спілкування, визначається її роль у процесі дер-
жавотворення через окреслення функціональних 
складових, а також окремі аспекти процесу фор-
мування даної культури. 

Доречно зазначити, що розробка даного по-
няття починається в останні роки існування Радян-
ського Союзу. Серед робіт, які з’явились у цей 
період, можна назвати наукові дослідження 
Ф. Байкіна, Т. Бурмістрової, Ф. Горовського, 
Р. Грдземідзе, О. Дмітрієвої, Л. Дробіжевої, 
Є. Крачковської, Л. Лаврової та інших вчених [36-
41]. 

По відношенню до публікацій зазначених 
авторів доцільно висловити такі зауваження.  

По-перше, більшість з них побудована на 
марксистсько-ленінському підході, особливістю 
якого є ігнорування державотворчих спонукань 
з боку етнонаціональних спільнот, цілих націй 
та народів, що входять до складу, як тоді вважа-
лося, інтернаціональної єдності. 

По-друге, постійне нав’язування з боку партій-
ної влади ідеологічних настанов, таких як дружба 
народів, розквіт та зближення націй, створення 
єдиної спільності людей – “совєтський народ” то-
що, робило культуру міжетнічного спілкування 
практично нежиттєвим явищем.  

Нарешті, в аналізованих працях знайшло 
своє відображення і особлива складність явищ, 
пов’язаних з міжнаціональними відносинами, 
духовним життям, суспільною свідомістю, а 
також розповсюджений в роки командно-
адміністративної системи досвід зведення всіх 
різноманітних засобів цілеспрямованого форму-
вання культури міжетнічного спілкування до 
адміністративного управління. Тут вченими роз-
глядається процес формування культури міжет-
нічного спілкування тільки на рівні держави. 
Але ж суто науковий процес цілеспрямованого 
формування і розвитку культури міжетнічного 
спілкування не зводиться лише до його адмініст-
ративної регуляції або адекватному управлінню. 
Він не співпадає також і з трактуванням соціаль-
ного регулювання в духовній сфері як маніпуля-
тивного впливу на суспільну свідомість мас та ті 
якості особистості, які складають основу даної 
культури. 

Для концептуального осмислення проблеми 
культури міжетнічного спілкування принципове 
значення набувають праці, підготовлені вже в 
період оновлення всієї системи суспільних від-
носин, впливу нового політичного мислення на 
аналіз теорії етнополітики. Авторами цих робіт і 
наукових доробок є згадувані вітчизняні вчені 
І. Курас, Ю. Римаренко, Т. Клинченко, а також 
Н. Горбач, В. Скуратівський, О. Уткін, 
А. Шевцова [42-45]. 

Чимало цікавого матеріалу з проблеми дослі-
дження міститься і в роботах вчених так званого 
“ближнього зарубіжжя”, зокрема, Р. Обдула-
тіпова, С. Арутюнова, Ю. Бромлея, Н. Гасанова, 
Т. Сапаргалієва, М. Сужикова та ін.[46-50]. 

Особливостями дослідження культури міжет-
нічного спілкування, здійсненого в працях да-
них авторів, можна визначити такі. 

По-перше, всі дослідники виходять із розу-
міння того, що в сучасних умовах існування 
поліетнічних суспільств одним з основних на-
прямків державної етнополітики повинна бути 
побудова гармонійної моделі міжетнічного спів-
життя на основі принципів національного патрі-
отизму та етнічного плюралізму. Особливу роль 
у цьому процесі виконує культура міжетнічного 
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спілкування як важливий чинник оновлення та 
консолідації суспільства, тобто, як зазначає 
І. Курас, “уже не як виховний засіб, а як катего-
ричний імператив, веління часу” [51, с. 411]. 

По-друге, досліджувана проблема розгляда-
ється, з одного боку, як окрема цілісна система, 
яка має свою структуру, певні ознаки і функціо-
нальні складові, а з іншого – як одне з відгалу-
жень загальної культури, у взаємозв’язку з ін-
шими компонентами цієї культури, зокрема, з 
політичною, правовою, духовною та ін. Це до-
зволило вченим дати всебічне та всеохоплююче 
визначення культури міжетнічного спілкування. 

По-третє, у роботах вищеназваних авторів 
визначаються рівні даної культури, окреслюють-
ся їх критерії. Також доводиться, що у запобі-
ганні міжетнічних протиріч та конфліктів, об-
стоюванні ненасильства, зваженості, толерант-
ності у стосунках між представниками різних 
національностей чільне місце посідає саме висо-
кий рівень культури.  

Формування високого рівня культури міжет-
нічного спілкування можливо лише за умови 
створення адекватної політико-правової бази. 
 При вивченні законодавчих актів та інших полі-
тико-правових документів, які були створені та 
прийняті протягом більш ніж десятирічного іс-
нування Української незалежної держави, автор 
статті спирався на аналітичні праці О. Анто-
нюка, В. Котигоренка, А. Леонової, В. Литвина, 
В. Трощинського, Д. Шелеста, М. Юрченка та 
інших вчених [52-57]. Роботи даних авторів 
складають п’яту групу опрацьованої літератури. 

Аналізуючи політико-правові документи, 
вищевказані дослідники звертають увагу на зна-
чення етнополітичних факторів для утверджен-
ня суверенітету України, побудови правової дер-
жави і створення демократичного суспільства. 
Вчені вказують на демократичний характер цих 
актів, що складають основу для формування 
культури міжетнічного спілкування та визнача-
ють їх відповідність міжнародним правовим 
стандартам. 

Вищезгадані автори зауважують, що, забез-
печуючи національно-культурне відродження 
українського народу, його історичної свідомості 
і традицій, національно-етнографічних особли-
востей, функціонування української мови як 
державної в усіх сферах суспільного життя та 
піклуючись про задоволення національно-
культурних, духовних і мовних потреб україн-
ців, що проживають за межами країни, створені 

правові акти держави гарантують всім народам, 
національним групам, громадянам, що прожива-
ють на її території, рівні економічні, політичні, 
соціальні та культурні права. Крім того, беручи 
на себе обов’язок створити належні умови для 
розвитку всіх національних мов і культур, дер-
жава, по-перше, забезпечує право всім громадя-
нам вільно користуватися рідною мовою; по-
друге, в місцях, де компактно проживає певна 
національність, може функціонувати її мова на-
рівні з державною; по-третє, в регіонах, де про-
живає компактно кілька етногруп може функціо-
нувати мова, прийнятна для всього населення 
даної місцевості тощо. Всі ці гарантії і створю-
ють відповідні умови для гармонійного співісну-
вання людських спільнот, утвердження принци-
пів взаєморозуміння та створення атмосфери 
толерантності, що є важливими складовими ку-
льтури міжетнічного спілкування. 

В аналізі політико-правової бази науковці 
також одностайні в тому, що забезпечення прав 
національних меншин є невід’ємною частиною 
загальноприйнятих прав людини. Причому, як 
слушно відзначає В. Нікітюк, в Україні створено 
необхідну нормативну базу для забезпечення 
прав осіб, що належать до етнонаціональних 
меншин, яка відповідає вимогам міжнародних 
стандартів, а в деяких аспектах навіть ширша за 
них [58, с. 79]. Тож не випадковим є інтерес віт-
чизняних науковців до порівняльного аналізу 
чинного законодавства щодо забезпечення прав 
національних меншин та світового досвіду. 

Дослідження та аналіз програмових засад 
політичних партій України здійснено у роботах 
В. Базіва, Є. Базовкіна, О. Гараня, В. Кременя та 
ін. [59-61], які доцільно об’єднати у шосту групу 
вивченої літератури. Вищеназвані вчені пропо-
нують типологізувати партії в залежності від 
вирішення етнонаціональних проблем, а саме: 
окреслення ролі титульної нації, визначення 
статусу і долі різних етнічних груп, принципів і 
норм їх взаємодії, розвиток культури і мови всіх 
етносів, які проживають в Україні. Виходячи з 
цього, пропонується розглядати політичні об’єд-
нання націонал-радикального, націонал-
демократичного, неокомуністичного та соціал-
ліберального напрямку. Дослідниками робиться 
висновок, а це підтверджує і сама практика, що 
завжди мають авторитет і визнаються народом 
лише ті політичні сили, які пропонують цивілі-
зовані підходи до вирішення етнонаціональних 
проблем і сприяють культурно-національному 
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відродженню всіх етносів у суспільстві, утверд-
женню гармонії і злагоди у їх взаємовідносинах. 

Чільне місце у формуванні культури міжетні-
чного спілкування посідають громадські органі-
зації, які є дієвими посередниками між існуючи-
ми групами виразників етносоціальних й етно-
культурних інтересів та державними структура-
ми. Тому до сьомої групи опрацьованої літера-
тури належать праці, в яких аналізується діяль-
ність та визначається роль культурно-
просвітницьких об’єднань в утвердженні гармо-
нійних міжетнічних взаємовідносин, згуртуван-
ня усіх етнічних складових суспільства, консолі-
дації української нації. У даному напрямку мож-
на виділити роботи О. Наймана, В. Наулка, 
Т. Рудницької, М. Саєнка, М. Багмета, 
Ю. Пряхіна, О. Фельдмана та ін. [62-68]. 

 Отже, огляд наукової літератури переконує, 
що хоча окремі грані теми були предметом грун-
товного дослідження, але проблема системно не 
вивчена і у її цілісному вигляді залишається по-
за увагою вчених. На сьогоднішній день серед 
наукових доробок, з певних об’єктивних і су-
б’єктивних обставин, ще не було комплексної 
роботи, де б всебічно розглядалась культура 
міжетнічного спілкування як феномен суспіль-
ного буття, аналізувалась діяльність політичних 
суб’єктів по її утвердженню та розвитку в Украї-
ні на сучасному етапі. Тобто структурної конце-
пції даної культури поки що немає, відсутні і 
грунтовні теоретико-методологічні розробки 
проблеми. 
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