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7. Низкая компетентность в управлении делами общества и гос-

ударства, правовой нигилизм. 

8. Ориентация на харизматических лидеров, патернализм, вера в 

«доброго царя». 

В целом политическая культура современной Украины может быть 

определена как авторитарная с некоторыми демократическими и тоталитар-

ными компонентами и ярко выраженной региональной неоднородностью. 
 

Луценко С., Третьяк О. 

НТУ «ХПІ» 
 

ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ МІЖЕТНІЧНИХ ПРОБЛЕМ  

В УКРАЇНІ 
 

В даній роботі ми спробуємо відповісти на ряд важливих питань. 

По-перше, визначимось з поняттям міжетнічних відносин та з’ясуємо 

роль і значення цих відносин в житті будь-якої країни. По-друге, розгля-

немо, в чому полягає їх специфіка в нашій державі. Та, по-третє, спробу-

ємо відслідкувати причини та наслідки проблем міжетнічних відносин в 

Україні, а також запропонувати можливі способи боротьби з ними. 

Для найбільш повного розуміння даної проблематики, необхідно 

визначитись з сутністю поняття міжетнічних відносин. Міжетнічні відно-

сини являють собою різновид соціальних зв’язків між структурними еле-

ментами суспільства, об’єктом і суб’єктом яких є етнічні групи. Виходя-

чи з того, що дані відносини охоплюють всі сфери суспільного життя 

(політика, культура і так далі), необхідність їх грамотного врегулювання 

завжди залишається вкрай важливою проблемою.  

Перш, ніж говорити про проблеми міжетнічних відносин на теренах 

України, необхідно зауважити, що наша держава є однією з поліетнічних 

країн світу, що свідчить про можливість появи різноманітних конфліктів 

між етнічними групами. Варто зазначити, що незалежно від національної 

приналежності особи, закони України гарантують їй безпеку та рівноп-

рав’я. А також згадати про те, що з перших днів існування незалежної 

держави рішуче засуджувалось нагнітання міжнаціональної ворожнечі та 

ідеї верховенства одних націй над іншими. Однак, попри це, проблема 

міжетнічних відносин все ж червоною стрічкою йде крізь всю історію 
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нашої країни. Та корені обговорюваної проблеми, власне, також гублять-

ся десь у століттях. 

Звертаючись до історичних джерел, можна побачити, що наша кра-

їна протягом тривалого часу була розділена між різними державами. Ва-

жливим моментом є те, що відношення правлячої верхівки та її політика 

щодо українців також різнилось. Як наслідок, мова, побут, культура, ге-

рої та вороги населення відрізняються (а часом навіть протиставляються) 

в окремих регіонах України. Протиріччя з приводу будь-якого з перелі-

чених сфер соціального життя несе певний конфліктогенний потенціал, а 

проблеми, що виникають внаслідок протиріч за рядом цих факторів ста-

ють довготривалими та досить небезпечними. Тому, політика держави 

має здійснювати постійний контроль та врегулювання таких конфліктів.  

Та тільки цього, на жаль, буде замало. По-перше, кожний громадя-

нин України має прийняти свою історію, з її злетами та падіннями, воро-

гами та героями, часами руїн та процвітання.  

По-друге, на першому плані повинна стояти моральна, законодавча 

та соціальна сторона життя, а не політична, чи етнічна. Головним прин-

ципом спілкування повинні стати гуманістичні підходи, а не етнічні сте-

реотипи. Тоді проблема міжетнічних відносин не тільки в Украйні, а в 

усьому світі втратять свою напруженість. 

Проблема міжетнічних відносин є актуальним та важливим питан-

ням сьогодення. І лише за наявності належного ставленні до цієї проблеми 

кожним громадянином, можливо зберегти мир і спокій у нашій державі. 

 

Мамонов А. А.  

НТУ «ХПИ» 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ  

 

В современном обществе реклама переросла сферу коммерческой 

деятельности и распространилась на политическую арену, став неотъем-

лемой частью любой предвыборной агитации, избирательной кампании 

каждого кандидата (как личности политика, так и политической партии), 

желающего достичь успеха в продвижении в высшие политические кру-


