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Тобто, на перших чотирьох стадіях двох рівнів мо-
ральністного розвитку можна споглядати певне "етичне 
насилля", суть якого полягає в тому, що соціалізація, 
формування людини здійснюється за допомогою мора-
льних норм та моральної поведінки, які прищеплюються 
індивіду ззовні, не є його власною мораллю. Проте, на 
останньому рівні, на думку Габермаса, людина знахо-
диться у стані "етичного бунту" чи "етичного відторг-
нення", розуміючи зовнішній та насильницький характер 
всього попереднього розвитку. 

Представниками психоаналізу також ґрунтовно дослі-
джується проблему насилля. Так, одним з найважливіших 
елементів теорії З. Фройда є поняття "орально-садист-
ського" типу особистості, якою він позначав експлуататор-
ську особистість. В межах цього типу Фрейд виокремлює 
деякі підтипи, а саме: авторитарний, бунтарський та рево-
люційний, нарцисичний та інцестуозний. В основі цих типів 
лежить "вроджена природня агресивність", яка притаман-
на будь-якій людині, з різницею тільки у тому, хто як при-
гнічує цю вроджену агресію. 

Еріх Фромм відходить від розуміння агресії тільки як 
вродженої характерної особливості індивіда, а розглядає 
її як соціальний продукт. У рамках цієї теорії він виокре-
млює доброякісну та злоякісну агресію. Перша пов'язана 
із біологічною необхідністю збереження життя, друга не 
пов'язана із цим збереженням. Проблема насилля явно 
виражена саме при прояві другого типу, біологічно не-
адаптованої агресії. Головними проявами такого типу є 
навмисне вбивство, прямі прояви жорстокості, на соціа-
льному рівні – репресії, масові знищення тощо [6, с. 156]. 

Цікавою є думка Мішеля Вевйорки щодо прояву на-
силля і в культурному просторі. Саме через глобалізаційні 
процеси, що призводять до культурної гомогенізації світу, 
"насилля перетворюється на вияв волі до захисту тих спі-
льнот, що прагнуть утвердити свою культурну ідентич-
ність" [5, с. 137]. Така реакція на глобалізацію притаманна 
саме новим державам, зокрема тим, що утворились після 
розпаду Радянського Союзу, що проявляється у зростанні 
націоналістичних рухів. До розпалення національної нете-
рпимості можна додати й соціальні зміни у перехідних 
суспільствах. Так, вже давно відомо, що першоджерелом 
люті та ненависті молоді є суспільні негаразди, проте 
перш за все вони пов'язані із відчуттям великої несправе-
дливості з боку суспільства до неї, з культурною та расо-
вою дискримінацією. Але буде невірним говорити, що без-
робіття та бідність, значне падіння рівня життя відразу 
породжує суспільне насилля, скоріш ці чинники живлять 
відчуття безвиході та фрустрацію, що, зрештою, призво-

дить до екстремістського націоналізму або ж до закликів 
повернення комуністичних часів. А тоді, коли вони стають 
живильним джерелом масового насильства, таке насиль-
ство набуває расистського або антисемітського забарв-
лення і вже пов'язується із націоналістичними настроями, 
а не власне з соціальними показниками. 

Держава як інститут, застосовує насилля як в легітим-
ній формі, так і нелегітимній, "як це відомо з практики де-
мократичних країн, де існують тортури, всілякі поліцейські 
та військові зловживання або застосування приватними 
особами насилля у власних інтересах" [5, с. 140]. 

Можна навести класифікацію насилля, яка більш всьо-
го розповсюджена у науковій думці. Фред Р. фон дер Ме-
хден виокремлює п'ять основних типів насилля. Це "при-
мордіальний, який виростає з конфліктів між етнічними, 
національними або релігійними громадами; сепаратистсь-
кий, який найчастіше є наслідком примордіального конф-
лікту; революційний тип, який спрямований на повалення 
або зміну існуючого режиму та перевороти, які зазвичай 
переслідують контрреволюційні цілі і спрямовані на запо-
бігання приходу до влади революціонерів" [4, с. 57]. 

Отже, можна зробити висновок, що насилля прита-
манне людській природі та діяльності, воно супроводжує 
людину на усіх етапах її індивідуального та соціального 
розвитку. У сучасному світі насилля присутнє на індивіду-
альному рівні, що проявляється у побутовому насиллі, 
девіантній та маргінальній поведінці особи, а на соціаль-
ному рівні представлене у латентній формі в якості інсти-
туту державного примусу, соціалізації тощо, і у відкритій 
формі – екстремістські ідеології, масові протести населен-
ня, війни, революції, тероризм тощо. Слід зазначити, що у 
філософській думці проблема застосування насилля не 
культивується, а досліджується як невід'ємна складова 
людських відносин, різницею є тільки погляди на природу 
насильницької складової. 
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"ЧИННИКИ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ" 
 
У статті розглядаються деякі чинники самоідентифікації національних меншин в Україні, які відображають рівень ада-

птованості цих меншин в суспільство та ставлення українців до представників інших націй, що проживають в країні. Го-
ловна увага приділена тим культурним, економічним, політичним, релігійним та глобалізаційним процесам у державі, які 
безпосередньо впливають на національні меншини України. 

Some factors of self-identity of national minorities in Ukraine, which reflect the level of adaptation of these minorities to  society and 
the attitude of the Ukrainians to the representatives of other nationalities living in the country are analyzed in the article. Main attention is 
paid to the cultural, economic, political, religious and globalization’s processes in the country, which have directly influenced the na-
tional minorities of Ukraine. 
 

Із розпадом СРСР, становленням національних дер-
жав та здобуттям Україною незалежності питання наці-
ональних меншин все частіше привертає увагу науко-
вців. Адже майбутній розвиток України та утвердження 
в ній демократії багато в чому залежить від належного 
забезпечення прав та інтересів національних меншин. 
Серед вітчизняних дослідників вивченням окремих чин-
ників самоідентифікації національних меншин в Україні 
займались Л. Аза, Н. Гаврина, О. Кривицька, Г. Луци-
шин [1, 3, 5,6] та інші. 

За національним складом Україна є багатонаціональ-
ною державою. Згідно з підсумками Всеукраїнського пере-
пису населення 2001 року Державного комітету статистики 
України, на території країни як дисперсно, так і компактно 
проживали представники понад 130 національностей та 
народностей. Показовим є те, що за роки, минулі від по-
переднього перепису населення (1989 рік) чисельність 
українців зросла, а чисельність представників національ-
них меншин, навпаки, зменшилась. Варто пам'ятати, що 
кількісно невисокі, але номінально багаточисельні показ-
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ники, що репрезентують національні меншини в Україні, є 
дуже важливою складовою, яка пронизує всі процеси, що 
відбуваються в країні. 

Самоідентифікація національних меншин в Україні ві-
дображає рівень їх адаптованості до оточуючого суспільс-
тва, відчуття ними власної самодостатності, а також від-
биває ставлення українців до представників інших націй, 
що проживають в країні. На процес самоідентифікації 
впливають багато чинників, що змінюються в залежності 
від того, як змінюються ціннісні орієнтації та інтереси лю-
дей. "Часом чинники ідентифікації настільки упорядковані 
стосовно усталеної системи цінностей, що будь-які зміни 
останньої можуть сприйматися нацменшинами як втрата 
своєї автентичності. У разі відсутності такого щільного 
ціннісного узгодження чинники ідентифікації стають більш 
ситуативно залежними і змінюються за різних умов та пе-
ріодів життя людини" [1, с. 92–93]. 

Для більшості національних меншин консолідуючими 
чинниками постають спільні уявлення про мову, літерату-
ру, риси характеру, національну символіку, історію держа-
вності тощо. Зокрема для представників різних національ-
них меншин України значущими є власні міфи. Найчасті-
ше суть такого міфу полягає в існуванні мрії про втраче-
ний рай, для досягнення якого має статися певне диво 
(зазвичай це є архетиповим для більшості культур). У часи 
економічної та політичної стабільності серед представни-
ків національних меншин подібні міфологічні уявлення не 
дуже користуються популярністю і не мають свого яскра-
вого вираження. Однак за умов нестабільного розвитку 
країни, що характеризуються кризою як на рівні системи, 
так і на рівні особистості, відчуття замкненості та безпора-
дності переорієнтовує людей в простір міфологічного ба-
чення світу, назад до міфологічної свідомості. У таких ви-
падках спільна віра швидко та ефективно поєднує людей. 
"Міф об'єднує людей і перетворює їх на соціальну силу, 
що має великий енергетичний потенціал. Але непередба-
чуваність актуалізації того чи іншого міфу робить цю силу 
мало керованою і мало зрозумілою" [2, с. 127]. Зазначені 
тенденції важливо враховувати як для стимуляції об'єд-
нуючих Україну тенденцій, так і для опору силам, що праг-
нуть роздмухувати непорозуміння на основі специфічних 
культурних особливостей кожної окремої національної 
меншини, що проживають в країні. 

Якщо звернутися до світового досвіду, то він свідчить 
про те, що діяльність тих національних меншин, які про-
живають в країні у великій кількості, в більшості випадків 
не обмежується лише проблемами культури і мови. У 
зв'язку з чисельними економічними, політичними і соціа-
льними негараздами спроби впровадження нових форма-
тів міжнаціональних взаємин не лише не дали швидких 
позитивних результатів, але й певною мірою сприяли ви-
никненню нових міжнаціональних колізій і розбрату в Укра-
їні. Чималої шкоди злагоді між людьми, які належать до 
різних національних меншин, завдають певні дії законода-
вців і урядовців, деякі публікації в засобах масової інфор-
мації, іноді упереджені дії правоохоронних органів щодо 
представників національних меншин тощо. Але передові 
позиції у конфліктних ситуаціях, як правило, займає еко-
номічний підтекст. Так, ще одним чинником, який впливає 
на самоідентифікацію національних меншин в Україні слід 
вважати економічний. 

Економічною особливістю України є масштабне роз-
шарування суспільства на заможні та малозабезпечені 
верстви населення, що стосується і титульної нації, і наці-
ональних меншин. Така специфіка економічного станови-
ща суспільства іноді призводить до консервації (в кращо-
му випадку), а подекуди і до ескалації міжнаціональних 
конфліктів в країні. Реакцією на таку ситуацію з боку наці-

ональних меншин є об'єднання їх навколо економічних та 
політичних закликів до захисту своїх прав та соціальних 
гарантій. Лише потім відбувається усвідомлення можли-
вості створення міжнаціонального об'єднання для малих 
груп населення, що дозволяє спільно протистояти тиску 
навколишнього середовища. Національні меншини Украї-
ни не є винятком у домінуванні економічних інтересів над 
національними, а у такому випадку це сприяє солідариза-
ції національних меншин у своїй боротьбі із незахищени-
ми верствами титульної нації. 

В контексті економічних негараздів свій вплив на наці-
ональні меншини має той факт, що, якщо в Україні еконо-
мічна ситуація є гіршою, аніж на історичній батьківщині 
цих національних меншин, то можна очікувати зростання 
певних негативних явищ. Також витоки соціально-
економічної нестабільності криються в регіональній різниці 
економічного розвитку України. Це поєднується з нерівно-
мірністю розселення та матеріальним забезпеченням де-
яких регіонів країни. 

Тому найважливішою передумовою гармонійного роз-
витку всіх національностей, що проживають в Україні, є 
вирішення економічних проблем, подолання системної 
кризи, яку переживає Україна. "Така криза в поліетнічній 
державі може призвести до девальвації національних цін-
ностей, ксенофобії, проявів сепаратизму" [5, с. 24]. 

Поступово сфера інтересів національних меншин 
розширюється і переходить у політичну площину. Зокре-
ма і в Україні самоідентифікація національних меншин 
залежить від політичних чинників, серед яких важливу 
роль відіграють: усвідомлення національними меншина-
ми України існуючої політичної ситуації крізь призму вла-
сних інтересів і ціннісних орієнтацій, вимоги участі нац-
меншин у політичному житті українського суспільства, 
будь-які прояви їх дискримінації, схвалення чи протидія 
національними меншинами політичній владі, рівень їх 
політичної свідомості тощо. 

Першим кроком на шляху до адаптованості національ-
них меншин України до оточуючого суспільства і відчуття 
ними самодостатності є рівноправність в усіх сферах жит-
тя. Так, в статті 1 Закону України "Про національні менши-
ни в Україні" зазначається: "Україна гарантує громадянам 
республіки незалежно від їх національного походження 
рівні політичні, соціальні, економічні та культурні права і 
свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості 
й самовиявлення. Усі громадяни України користуються 
захистом держави на рівних підставах. При забезпеченні 
прав осіб, які належать до національних меншин, держава 
виходить з того, що вони є невід'ємною частиною загаль-
новизнаних прав людини" [4]. Очевидно, що надання мо-
жливості спільної участі у функціях влади на різних, не 
лише місцевих рівнях, зміцнення співпраці із державами, 
які є рідними для національних меншин, що проживають в 
Україні, сприяє налагодженню конструктивного міжнаціо-
нального діалогу. Так, аналізуючи розвиток національних 
меншин в Україні останнім часом, помітно, що інтенсивна 
політична інтеграція національних меншин у внутрішньо-
державні процеси триває, а також значно посилюється їх 
роль у міжнародних процесах. 

Актуальними сьогодні є мобілізаційні процеси серед 
національних меншин України для реалізації певної мети 
у сфері суспільно-політичних відносин. Політична мобілі-
зація національних меншин проявляється через налаго-
дження зв'язків, проведення спільних заходів, вислов-
лення свого ставлення щодо прийняття конкретних полі-
тичних рішень. Позитивним є те, що створення на націо-
нальній основі різноманітних товариств та політичних 
об'єднань іноді дає можливість представникам окремих 
національних меншин брати активну участь у політичних 
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процесах держави. Хоча трапляється, що процеси такої 
політичної мобілізації національних меншин в Україні 
мають певне політичне забарвлення і активізуються на-
передодні проведення важливих загальнодержавних 
заходів, приміром таких, як вибори різних рівнів. "Особ-
ливу роль за умов політичної мобілізації національних 
меншин, як і інших груп загалом, відіграють такі фактори, 
як "мотив небезпеки" і так званий "принцип справедливо-
сті". Саме ці фактори є ефективними в умовах політичної 
мобілізації і їх часто застосовують як політичні гасла. До 
того ж політична мобілізація національних меншин може 
бути обумовлена не тільки конкуренцією різних етнона-
ціональних груп, вона також може стати результатом 
державної політики. Адже роль держави і її інститутів у 
сфері етнічної політики визначається насамперед тим, 
що держава встановлює і регулює права національних 
меншин в межах своєї території" [6, с. 43]. 

Окрім вже згаданих, серед чинників самоідентифікації 
національних меншин в Україні вагоме місце посідає 
релігійний. Сприяння сповідуванню традиційних вірувань 
окремими національними меншинами виконує виховну 
функцію, результатом якої є толерантне ставлення до 
представників іншого віросповідання. Історично склалося 
так, що більшість населення України сповідує правосла-
в'я, проте в Україні проживають ще представники націо-
нальних меншин інших релігійних поглядів. У той же час 
насторожує те, що стосовно представників національних 
меншин, що сповідують інші релігії, більшість населення 
України показує певний індекс національної дистанції. 
Таке ставлення демонструє навіть молодь, яка, здава-
лось би, є більш демократичною та толерантною у від-
ношенні до всього нового та інакшого у порівнянні зі 
старшим поколінням. Про це свідчать матеріали соціо-
логічного дослідження "Національна та релігійна толе-
рантність студентів вищих начальних закладів", яке 
проводилось у 2006 році спільно декількома громадсь-
кими організаціями. З результатів соціологічного дослі-
дження випливає, що, наприклад, до православних і 
католиків молоді українці ставляться у більшості випад-
ків толерантно. А от стосовно циган у більшості насе-
лення України національна дистанція набуває крайніх 
форм – ксенофобії. "Окрім циган досить високий показ-
ник національної дистанції фіксується до чеченців, ара-
бів і турків. Це свідчить про елементи ісламофобії се-
ред населення України. Майже такий самий індекс на-
ціональної дистанції населення демонструє до євреїв, 
представників іншої раси та грузинів. Найменший індекс 
національної дистанції у населення України фіксується 
відносно східнослов'янських національностей: україн-
ців, росіян і білорусів. Індекс релігійної дистанції висо-
кий стосовно кришнаїтів та мусульман" [7, с. 32]. 

Це означає, що за умови наявності в українському 
суспільстві латентних настроїв, які за відповідних не-
сприятливих умов можуть призвести до появи етнорелі-
гійної напруги, особлива роль належить державі з її ре-
сурсами, що мають бути використані для зниження на-
пруження національними меншинами та для запобігання 
міжнаціональним і міжрелігійними конфліктам. Тому то-
лерантне ставлення до релігійної ідентифікації націона-
льних меншин України є запорукою мирної взаємодії. 

Основними напрямами політики толерантності, які б 
мали попередити виникнення етнорелігійних конфліктів, 
можна визначити наступні: дотримання фундаментальних 
прав людини на справедливий суспільний порядок і соціа-
льний захист, попередження різкого і масового зниження 
рівня життя за рахунок демонстраційної соціальної стра-
тифікації, уникнення явних диспропорцій між територіаль-
ними й етнічними групами, дотримання законодавства 

України, що запобігає дискримінації за національною та 
релігійною приналежністю, проведення системного аналі-
зу міжконфесійних та міжнаціональних відносин у державі 
для подолання та усунення проблем, що породжують 
конфліктні ситуації, розробка принципів педагогіки толе-
рантності, розрахованої на всі верстви населення. 

Ще одним об'єктивним чинником, на який не можна не 
звернути увагу досліджуючи самоідентифікацію націона-
льних меншин України, є глобалізація. В Україні вплив 
глобалізаційного процесу відчувається у двох суперечли-
вих тенденціях. З одного боку, глобалізація уніфікує і ін-
тернаціоналізує населення. "Тобто відбувається посилен-
ня взаємозалежності, послаблення кордонів, які склалися 
історично, стискання як часу, так і простору. Процес гло-
балізації відбувається через створення глобальної мережі 
культурних кодів, символів та значень. Завдяки глобаль-
ним засобам масової інформації та Інтернет-просторовій 
спільності люди живуть в одній системі подій та смислів. 

Глобалізація постає як комплекс взаємопов'язаних 
процесів. Наслідком цього є необмежений плин інформа-
ції, образів, ідей, товарів, капіталів, людей, стилів життя, 
загроз та ризиків через кордони. За таких умов культурні 
процеси, які є дуже важливими для соціального функціо-
нування та визначення ідентичності членів соціумів, май-
же не контролюються на політичному рівні національними 
державами" [3, с. 234]. 

З іншого боку, глобалізація, привносячи у життя пост-
тоталітарної України елементи західної демократії, стиму-
лює процеси культурного та духовного відродження, праг-
нення до національної ідентифікації як титульної нації, так 
і національних меншин. "Дедалі стає очевидніше, що нас-
лідком культурної глобалізації є не тільки певна вестерні-
зація усіх сторін життя, експорт західних цінностей і стан-
дартів до решти світу, а й нові відносини між глобальним і 
локальним (місцевим, регіональним, національним) у 
культурному світі. Очевидно, що глобалізація є великома-
сштабним, макросоціологічним прцесом, але специфікація 
його відбувається в локальному масштабі. Глобальне 
проявляється в певній локальності, тоді як остання визна-
чається загальним дискурсом глобалізації у спеціалізова-
ній виокремленості" [3, с. 235]. 

Таким чином, слід визнати, що головне, на чому може і 
повинно базуватися забезпечення прав та інтересів націо-
нальних меншин в Україні – це їхнє культурне відроджен-
ня. Адже, якщо країна не має стратегії духовного розвитку, 
а її керманичі переймаються лише економічними та побу-
товими проблемами сьогодення, то про будь-який поступ 
українського суспільства, титульної нації чи національних 
меншин не може бути й мови. Доки на належному рівні в 
Україні не будуть забезпечені інтереси титульної нації, до-
ти інтереси національних меншин завжди будуть лишатися 
осторонь. Адже психологія людини така, що піклуватися 
про іншого вона здатна лише тоді, коли сама не має будь-
яких гостро виражених проблем. Аналогічна пропорція діє і 
у відносинах титульна нація – національна меншина. 
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