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Феномен політичної нації використовується останнім часом для 

позначення певного рівня розвитку великих соціальних груп, котрі 

складають зазвичай населення країн. Різні погляди на нього містять окремі 

аспекти ідентичності спільнот, акценти на котрих впливають і на визначення 

відповідного поняття. Тому актуальним є впорядкування розуміння цього 

феномену, для чого доцільно скористатися принципом вкладеності 



системних рівнів та розглянути відповідно політичну націю як багаторівневе 

утворення. 

Отже, «політичну націю» можна розглядати як одне з розумінь такого 

феномену, як нація, або як певний його аспект; як певний етап еволюції 

самого феномена «нація» і як ознаку, що обов’язково притаманна сучасній 

державі. 

У сучасну епоху нація стала потужним символом й основою 

ідентичності в міжнародній системі національних держав. Нею позначаються 

відносини між державами і їхніми підданими, а також між одними 

державами й іншими; це певним чином ідеологічний конструкт, що грає 

важливу роль у визначенні позицій суб’єктів як у рамках сучасної держави, 

так і в рамках міжнародного порядку. 

Нації мають вирішальне значення для визначення способу зв’язку 

держави зі своїми підданими, в тому числі і завдяки механізмам ідентичності, 

що відрізняє їх від підданих інших держав, а також для її зовнішнього 

оточення. 

У дослідженнях націй як реальних спільнот можна виділити п’ять 

головних підходів. Це – психологічна, культурологічна, соціально-

економічна, етнічна та політична концепції нації. В момент створення кожна 

з них претендувала на цілісне повне розуміння й пояснення того, що являє 

собою нація,  

Отже, можна стверджувати, що в них наявні залишки застарілого 

погляду на феномен та його пояснення – йому ставиться у відповідність 

деякий еталон, що одразу протиставляє позицію решті поглядів, і тому 

призводить якщо не до дискусій про природу феномена, то, принаймні, до 

переліку підходів, з яких пізніший дослідник має обирати найадекватніший 

до свого об’єкту. 

Але на теперішній час доцільно скористатись методологічними 

надбаннями сучасності задля аналізу кожної з них та синтезу цілісного 

бачення нації як наукового предмету. Тож оновлений погляд має набувати 



системних рис, де інформаційний шар кожного з відомих істотних підходів 

повинен посідати своє адекватне місце у цілісній системі знання про об’єкт, 

котрий таким чином і поставатиме як теж системний. 

Отже, наведені вище концепції спробуємо для початку розташувати у 

певному порядку – етнічна, психологічна, культурологічна, соціально-

економічна та політична. 

Цей порядок є дещо подібним до системних рівнів у індивідуальному 

суб’єкті, які відповідають підходам – біологічному, психологічному, 

типологічному, соціальному. 

Ідея І. Литвиненка [3] про ці рівні в одиничному суб’єкті може стати 

продуктивною в осягненні феномена політичної нації, котра має поставати за 

такого підходу як системне утворення з чотирьох рівнів. 

Спроба створити таку конструкцію заподіяна у побудові, 

запропонованій та обґрунтованій І.Ю. Литвиненком, де вкладені системні 

рівні в одиничному суб’єкті постають у вигляді певної низки (в порядку 

зменшення загальності), а також у відповідності до монодисциплінарних 

підходів, що можна проілюструвати і схематично (рис. 1) [3]: 

- людина (рівень всезагальний) – біологічний підхід; 

- особистість (рівень загальний) – психологічний підхід; 

- індивід (рівень окремий) – типологічний підхід; 

- індивідуальність (рівень одиничний) – соціологічний підхід. 
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Рис. 1. Суб’єкт і підходи до його вивчення за І. Литвиненком 

 

До цього слід додати ще один момент, який став каменем спотикання у 

розумінні політичної нації, і полягає у співвідношенні статичного і 

динамічного аспектів. 

Результат історичного процесу, розпочатого так званим «переселенням 

народів», виглядає майже завершеним у сучасності у формі прагнення 

створити наднаціональні, тобто – надетнічні соціальні утворення. Його 

змістовна визначальна особливість полягає у тому, що моноетнічні групи в 

контексті історичних процесів втрачають монолітність, починають включати 

фрагменти інших етносів, результатом чого в антропології та культурології 

виникли поняття асиміляції, дифузії тощо. 

Окреслені вище теоретичні та реальні зіткнення в ракурсі 

протиставлення етнічного та не-етнічного (політичного, громадянського, 

державного, корпоративного тощо) є наслідком такого процесу, і в цілому 

виглядають як ціннісний конфлікт: «що в кожному разі цінніше – етнічна 

єдність, чи групові інтереси за іншими критеріями?». Таким чином, етнічне і 

політичне виступають немовби крайніми полюсами в цілісному феномені 

політичної нації та його теоретичному осягненні в різних підходах та проявах 

у соціальних практиках. 

Отже, в цілісному феномені можна говорити насамперед про фундамент 

– біологічну спорідненість представників етносу. Як уже зазначалось, расові, 

генетичні та інші антропометричні підходи намагаються окреслити чи 

віднайти ці біологічні критерії та визначити приналежність  суб’єкта до 

етносу в разі їх наявності. 

Можна також стверджувати, що належність до етносу як до певної 

спільноти може бути в одиничних випадках значущим критерієм 

ідентифікації, і це визначається саме ціннісними орієнтаціями. Численні 

націоналістичні рухи вважають цей критерій визначальним в плані 



національної ідентифікації. Тут же спрацьовує і принцип поділу на 

своїх/чужих, тож зрештою абсолютизація біологічного рівня в національній 

ідентичності є певною недолугістю, оскільки не враховує решту рівнів, котрі 

надбудовуються над ним. 

Така надбудова здійснюється не тільки в теоретичному плані як 

статична картина феномену – схоже на те, що в динамічному аспекті, тобто – 

в історичному плані, це відбувалось в реальності, коли етнічні спільноти 

набували рис усвідомлення своєї єдності та приналежності членів групи до 

загалу – тобто, насамперед, в індивідуальному психічному відображенні та 

більш-менш відчутної інформаційної єдності, відомої тепер як «душа 

народу», «ментальність», «корпоративна культура» тощо. 

Якщо спробувати конкретизувати психологічний та типологічний рівні, 

то можна запропонувати таке. 

Психологічний рівень доцільно поставити у відповідність поняттю 

«нація», а визначальними характеристиками нації визнати насамперед 

спільну мову, коли члени цієї групи розуміють одне одного. Цей рівень 

можна вважати і певним ракурсом попереднього – біологічного, оскільки 

майже завжди етнос має свою мову. Тож ця реальна єдність набуває 

теоретичної диференціації. Можна спробувати в динамічному аспекті 

задатися питанням – чи існує в історичній площині хоча б якийсь період, 

коли спільнота, споріднена за біологічним принципом, ще не має мови в 

принципі? Тож чи можна її назвати етносом, чи можна назвати спільноту 

людьми на тій стадії розвитку, коли мова ще не набула цілковито людських 

обрисів? Схоже на те, що усталення мови якогось етносу може вважатись 

моментом виникнення нації. 

Можна також запропонувати саме на цьому рівні використовувати 

термін «національність», якщо розуміти його не як властивість, а як річ (в 

плані онтологічних категорій). Тоді його цілком природно буде розуміти як 

певний рівень розвитку етносу, котрий поєднує в собі й біологічний, і 

психологічний аспекти – у повній відповідності до ідеї вкладених 



ієрархічних системних рівнів. Психологічний рівень, таким чином, повинен 

знаменувати, що етнос не тільки спілкується на своїй мові в ситуації 

теперішнього часу, але ще й усвідомлює свою історію і культуру. Тому з 

наведених підходів тут є доречним вести мову і про культурологічну 

концепцію. 

В динамічному аспекті це може розглядатися в якості передумови для 

нового етапу – становлення великої соціальної спільноти з усталеними 

(закарбованими в колективному підсвідомому) визначальними рисами, і 

відповідно – наступного рівня в системі політичної нації. Типологічний 

рівень, таким чином, повинен знаменувати, що етнос не тільки сформувався 

у достатньо стійке соціальне утворення, але й має певні визначальні риси, що 

є типовими для нього. 

Для окреслення цього доречно буде використовувати інформаційно-

типологічний підхід, в якому риси, котрі характеризують складний обмін 

інформацією (метаболізм), розглядаються як притаманні індивідові, а також 

невипадковій соціальній групі. Так, І. Каганець дуже вдало обґрунтовує 

необхідність застосування такого підходу до вивчення націй, а також надає 

типологічну характеристику України, наводячи такі роздуми: «Колективна 

душа є головним чинником, який визначає поведінку народу, його 

можливості та перспективи. Чи не найкраще це питання дослідив видатний 

французький психолог, історик і культуролог Гюстав Лебон. Його знаменита 

праця «Психологія народів і мас» (в оригіналі — «Psychologie de Foules») 

заслуговує на особливу увагу. На основі досліджень історії та культури 

різних народів і рас Лебон дійшов висновку, що «кожний народ має 

душевний устрій так само стійкий, як і його анатомічні особливості, і саме 

від нього походять його почуття, його думки, його установи, його вірування і 

його мистецтва» [2]. 

Отже, досліджуючи душу народу, на думку І. Каганця, необхідно 

розрізняти дві її складові – постійну і змінну. Постійна складова – це те 

стабільне ядро, яке заховане у глибини народної підсвідомості, володіє 



величезною інерцією. «Ця постійна складова народної душі має параметр, 

котрий є незмінним від самого зародження народу, — це тип інформаційного 

метаболізму» [1]. Він також підтверджує тезу про те, що дослідження 

національних характерів показало, що народна душа підлягає тій самій 16-

типній класифікації, що й психіка індивіда. 

Розмірковуючи про найвищий рівень – соціальний – зазначимо, що 

існування національних спільнот, які не мають своєї державності, в 

сучасному світі є скоріше винятком. На сьогодні відомо, що довгий період в 

історії України відображує саме цей стан в розвитку політичної нації. 

Національна самосвідомість – «ми – українці» вже була наявна, але 

відповідна держава ніяк не могла розбудуватись і встояти. 

І лише в новітні часи з набуттям Україною незалежності має сенс 

говорити про політичну націю. В динамічному аспекті – це завершення 

процесу становлення політичної нації, в статичній картині – найвищий рівень 

– соціальний, котрий не тільки надбудовується над попередніми, але й 

певним чином інтегрує їх. 

Отже, на цьому рівні доречно говорити про соціально-економічну та 

політичну концепції, котрі також мають ціннісне забарвлення, коли право 

вважатись повноцінною державою, зрештою, поважним груповим суб’єктом 

світового порядку, має тільки спільнота, що набула соціально-економічної 

єдності та ознак політичного самоуправління, як правило – демократичного. 

З огляду на інтегративний характер найвищого (соціального) рівня в 

цілісному феномені політичної нації будемо позначати таким терміном ту 

спільноту, де наявні усі окреслені рівні. Наостанок наголосимо, що загальна 

тенденція полягає в тому, що з розвитком найвищого, соціального рівня, 

втрачає значущість найнижчий, біологічний, котрий, до того ж, може і в 

реальності втрачати цілісність і монолітність. Принаймні, коли він становить 

безумовну цінність у спільноті, на дотримання етнічної однорідності 

спрямовуються спеціальні й суттєві зусилля. 



Таким чином, явище і поняття «політичної нації» розглянуто тут в її 

ґенезі та складній структурі, з використанням принципів системного підходу. 

В явищі політичної нації поняттєво закріплено цю системність таким чином: 

- біологічний рівень відповідає етнічному складникові в політичній 

нації; 

- психологічний рівень відповідає історії, культурі й мові та їх 

усвідомленні представниками нації; 

- типологічний рівень – усталеним національним рисам нації (котрі 

можуть бути змальовані у термінах інформаційного обміну);  

- соціальний рівень – власне політична нація, що інтегрує всі попередні 

рівні, надбудовуючись над ними і маючи державність як визначальну рису. 
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