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Розділ 4 
ДЕРЖАВНА ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА  

ПОЛІТИКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ  

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

 

 

4.1. Моніторинг етнополітичної ситуації в Україні 

 
Погіршення економічної та політичної ситуації в країні та систематична зміна владних 

відносин спричинили активізацію етнополітичних процесів в Україні, що вимагає пошуку 
нових підходів щодо ефективної реалізації державної політики, акцентуючи особливу 
увагу на регіональному рівні. Крім цього тривала відсутність виваженої етнічної політики 
в державі призвела до неврегульованого суспільно-політичного життя національних 
меншин, що ускладнює прогнозування ситуації щодо вирішення існуючих проблем, 
пов’язаних із ефективним забезпеченням їх прав та свобод, окресленням їх обов’язків, та 
складністю адаптації представників національних меншин в українське суспільство. 
Незважаючи на складнощі, українською владою розроблено та впроваджено низку 
державних програм на підтримку та розвиток національних меншин, з державного 
бюджету фінансуються кошти на задоволення їх основних потреб, проводяться численні 
суспільно-політичні заходи як на регіональному, державному, так і на міжнародному 
рівні.  

Тому необхідно проаналізувати питання ефективності регулювання етнополітичних 
процесів та етнонаціональної політики з позицій національних меншин, тобто тих, кого це 
стосується безпосередньо. Для аналізу ми обрали Миколаївську область, оскільки вона 
виражено не належить до потенційно конфліктних регіонів України й максимально 
наближена до середньостатистичної області країни. 

Щодо національного складу області, то відповідно до даних Всеукраїнського 
перепису населення 2001 р. [370], на її території проживають представники більш ніж 
133 національностей [85] (табл. 4.1).  

Таблиця 4.1 
Національний склад та населені пункти компактного проживання національних 

меншин на території м. Миколаїв та Миколаївської області 
Національні 

меншини 
Чисельність Місця компактного проживання 

Месхетинські 
турки 

95,2 % – 722 чол. 
із 758 чол. 

Проживають в області с. Костичі, Виноградівка, 
с. Добра Криниця Баштанського району та с. Тама-

рине Снігурівського району 

Болгари 
72,5 % від усіх, що 

проживають в області 
Мкр. Тернівка, Центрального району Миколаєва 

Чехи 
57,2 % від усіх, що 

проживають в області 
с. Богемка Врадіївського району 

Курди 
97,4 % – 116 чол. зі 

119, які проживають в 
області 

Корабельний район Миколаєва 
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Одним із найважливіших конституційних прав громадян у демократичній державі 

є право на об’єднання, саме через громадські об’єднання в активній державотворчій 

діяльності беруть участь національні меншини, реалізуються й захищаються свої 

культурні, політичні та економічні інтереси. 

На сьогодні в Миколаївській області офіційно зареєстровано 36 національно-

культурних товариств зі статусом: всеукраїнські – 1, обласні – 19, міські – 8, районі – 8 та 

5 центрів національних культур при національно-культурних товариствах: Миколаївський 

єврейський общинний центр, Миколаївський обласний центр німецької культури, 

Миколаївський центр німецької культури, Миколаївський центр національних культур, 

Руський культурний центр Миколаївської області; у навчальних закладах області 

працюють ще 4 центри національних культур – це 2 центри польської культури (ЧДУ 

ім. Пера Могили, Південнослов’янський інститут) – центр японської культури в ЧДУ 

ім. Петра Могили та центр національних культур у ЗОШ № 45 м. Миколаїв [182]. 

Одним із дієвих механізмів вивчення цих процесів, здійснення їхнього аналізу та 

отримання достовірних результатів є система збирання інформації з урахуванням її 

різновекторності та багатогранності. Наше дослідження виконано на основі проведених 

досліджень в інших областях України, що в подальшому надасть можливість цілісного 

аналізу як міжнаціональної ситуації в регіоні, так і в країні в цілому. Як і в інших 

випадках, нами було використано формат анкетування. На відміну від звичайного 

лінійного анкетування, було використано зустрічне анкетування в межах існуючої 

традиційної системи аналізу, за допомогою чого вдалося досягти об’ємності питань за 

рахунок полярності поглядів: з одного боку, це працівники органів місцевої та 

державної влади, з іншого – представники громадських організацій національних 

меншин. Наявні відмінності поглядів щодо існуючих проблем та шляхи їх можливого 

компромісного вирішення є основним структурним елементом вивчення проблематики. 

Основний акцент було зроблено на опитуванні, по-перше, працівників органів влади, 

які безпосередньо або ж опосередковано займаються вирішенням проблем етнічних груп, 

по-друге, серед представників національних меншин та представників громадських 

організацій національних меншин, які займаються активною діяльністю. Опитування 

було проведено на базі Миколаївської облдержадміністрації: перших – під час 

проведення засідання Ради представників громадських організацій національних меншин 

області [445] (30 осіб із представників найбільш чисельних меншин Миколаївської 

області), других – у Центрі підвищення кваліфікації облдержадміністрації (30 осіб із 

представників виконавчої та місцевої влади) (табл. 4.2).  

Таблиця 4.2 

Національний склад респондентів анкетування 

Етнічна приналежність 
Представники органів 

влади (осіб) 

Представники національних 

меншин 

(кількість осіб) 

Українці  5 – 

Росіяни  18 6 

Молдавани  – 2 

Болгари  1 2 

Євреї  2 4 

Білоруси  1 2 

Вірмени  1 2 

Корейці  – 2 

Азербайджанці 1 2 

Роми  - 2 

Поляки  1 2 

Татари  – 2 

Німці  – 2 
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Запитання, включені до анкети, було побудовано з метою, за можливості, повно 

охопити всі сфери діяльності національних меншин у області та акцентувати основну 

увагу на пропозиціях респондентів щодо можливих шляхів вирішення існуючих проблем. 

Порівнюючи отримані відповіді, ми отримали можливість виявити схожі та відмінні 

погляди серед респондентів щодо існуючої проблематики та можливих шляхів вирішення 

питань національно-культурного співжиття в регіоні.  

Для більшої зручності та наочності відповіді респондентів відображено у вигляді 

діаграм та умовно поділено на чотири групи, які охоплюють як оцінку стану роботи 

на місцевому рівні, так і політико-законодавчий аспект діяльності держави.  

Перша група запитань стосується проблеми національних меншин із точки зору 

матеріально-технічних ресурсів, а також визначення ролі державної та місцевої влади 

у фінансово-бюджетному та соціально-економічному розвитку регіону.  

Друга група запитань включає оцінку активності громадських об’єднань національних 

меншин щодо захисту своїх інтересів, розкриває рівень самоорганізації та самосвідомості 

національних меншин.  

Третя група запитань дає змогу проаналізувати рівень та ставлення до співпраці 

громадських організацій національних меншин із державним та місцевими органами 

влади та шляхи підвищення ефективності цієї роботи.  

Четверта група запитань є певним індикатором визначення рівня можливої 

напруженості у міжнаціональних відносинах області. 

П’ята група дає можливість проаналізувати можливий вплив глобалізаційних 

процесів на становище національних меншин у суспільно-політичному житті регіону. 

Щодо першої групи, на нашу думку, матеріальна база є однією з первинних ланок 

розвитку та становлення національних меншин, оскільки, по-перше, питання вико-

ристання ефективних механізмів та створення належних соціально-економічних умов для 

розвитку національних меншин входить до кола державних інтересів, по-друге, мате-

ріальна основа сприяє стабільності розвитку, соціальної адаптації національних меншин 

та визначає їх місце та роль у суспільстві. Зважаючи на вищесказане, відповіді на 

питання анкети (рис. 4.1) щодо забезпечення матеріальних потреб національних 

меншин області, представників громадських організацій свідчать про те, що вони 

більше покладаються на державну підтримку (47,5 % та 31,5 % – представники 

органів влади), впровадження спеціальних державних та регіональних програм 

(34,5 % та 32,7 % відповідно). Певні протиріччя виникли у відповідях респондентів 

щодо необхідності та можливості матеріального самофінансування національних 

меншин. На думку представників громадських організацій національних меншин 

(12,5 %), це питання повинно знаходитися у компетенції органів влади, натомість 

представники органів влади вважають, що обсяг фінансування національних меншин 

головним чином залежить від бажання та можливостей самих національних меншин 

шукати додаткові засоби для інвестування в їхню діяльність (28,6 %). Єдина спільна 

думку респондентів стосувалася другорядної ролі благодійності (як державних, так і 

міжнародних суб’єктів) щодо матеріального забезпечення існування та розвитку 

національних меншин (7,2 % та 5,5 % відповідно).  
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Рис. 4.1. Проблеми національних меншин із точки зору матеріально-технічних 

ресурсів, фінансово-бюджетного та соціально-економічного розвитку регіону 

 
Стосовно основного джерела фінансового розвитку національних меншин та їх 

організацій (рис. 4.2) представники влади вважають, що: по-перше, представники 
національних меншин повинні, насамперед, самі піклуватися про своє матеріальне 
становище за рахунок комерційної або інших видів діяльності (32,1 %); по-друге, 
певною мірою розраховувати на підтримку із місцевого бюджету, використовуючи 
місцевий економічний потенціал (25,7 %); по-третє, використовувати можливість 
отримання певних коштів за рахунок бюджету країни або державних програм  
(15,8 %); по-четверте, вказують на необхідність налагодження тісних стосунків із 
етнічною батьківщиною, що у свою чергу сприятиме розширенню фінансової 
співпраці (13,8 %); по-п’яте, використовувати досвід сплати членських взносів та 
різноманітних форм пожертвувань (11,9 %). У представників громадських організацій 
національних меншин дещо інший погляд на ситуацію, зокрема: 

 на першому місці щодо фінансування свого розвитку вони хочуть бачити державу 
(35,6 %), яка, виступаючи гарантом їх прав та свобод, повинна, на їх думку, бути більш 
зацікавлена у вирішенні існуючих матеріальних проблем і, як наслідок, надавати 
необхідну матеріальну допомогу у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів та 
відповідних державних та регіональних програм; 

 щодо місцевих бюджетів, то тут спостерігаємо певні прояви солідарності обох 
груп (22,3 %) у питанні необхідності стимулювати на місцевому рівні матеріальний 
розвиток національних меншин; 

 стосовно комерційної діяльності (21,1 %), то, з огляду на організаційні форми 
об’єднань національних меншин, вона або взагалі не можлива, або не може слугувати 
стабільним джерелом прибутків; 

 менше всього представники громадських організацій покладають свої надії на 
етнічну батьківщину (8,9 %), за певних обставин це пов’язано з неможливістю встанов-
лення необхідних зв’язків або ж з існуючими стереотипами у суспільстві; 

 на останньому місці щодо джерел фінансування перебувають членські внески 

та пожертвування (11,7 %), оскільки більшість із представників взагалі вважає їх 

недоречними.  
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Рис. 4.2. Джерела фінансового розвитку національних меншин та їх організацій 
 

Пріоритетним завданням етнополітики на регіональному рівні є належне забезпечення 

стабільності міжнаціональних відносин, що знаходить своє відображення в урахуванні 

потреб національних меншин у процесі формування місцевого бюджету та плануванні 

відповідних програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону. Цей 

процес проявляється як у реальних цифрах місцевого бюджету, так і в суб’єктивному 

сприйнятті розміру виділених коштів з обох сторін. Наприклад, на думку представників 

влади, на потреби національних меншин із місцевого бюджету виділяється достатня 

кількість коштів (17,5 %); на думку інших, ці потреби зовсім не враховуються в процесі 

формування місцевого бюджету (49,3 %); третя група була менш категоричною, 

стверджуючи, що потреби враховуються не повною мірою, зважаючи на реальні 

можливості сформованого бюджету (32,9 %). Натомість представники національних 

меншин здебільшого задоволені станом речей (81,0 %), хоча були й такі, які вказували 

на необхідність покращення співпраці (18,3 %) (рис. 4.3).  
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Рис. 4.3. Потреби національних меншин у процесі формування місцевого  

бюджету та плануванні відповідних програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіону 
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Зважаючи на високу професійну підготовку працівників органів влади, викликає 

певне здивування діаметрально протилежні погляди на існуючий рівень взаємодії 

органів влади та національних меншин: представники влади вважають, що вона могла 

би бути більш ефективною, оскільки не зовсім відповідає та задовольняє потреби 

національних меншин (32,9 %), представники національних меншин відзначають її 

високий рівень (81,0 %). Ми погоджуємося з думкою деяких фахівців, що така 

ситуація може бути викликана, по-перше, відсутністю у представників національних 

меншин бажання реального розуміння існуючих проблем, і як наслідок, їх подальше 

ґрунтовне усвідомлення призведе до загострення ситуації на місцевому рівні, по-

друге, на сьогодні спостерігається певне співпадання потреб національних меншин та 

можливостей влади їх задовольнити, дестабілізація чого знову таки ж призведе до 

посилення конфліктогенного чинника.  

Отже, належна оцінка та розуміння стану існуючих проблем виступає основним 

чинником вибору оптимальних шляхів щодо вирішення нагальних питань та встано-

влення продуктивної співпраці між органами влади та громадськими організаціями націо-

нальних меншин. Більшість проблем, яка виникає на цьому шляху, пов’язана з мате-

ріальним та організаційно-правовим аспектом.  

На запитання стосовно існуючих проблем, які постають перед національними менши-

нами та їх товариствами, було отримано такі результати (рис. 4.4): серед представників 

органів влади 26,3 % основною проблемою вважають відсутність достатніх ресурсів;  

31,5 % – наголошують на відсутності достатніх коштів; 23,6 % – основою існуючих 

проблем вважають відсутність належної підтримки органами влади; 17,6 % – вказують на 

неврегульованість законодавчої бази. Натомість представники національних меншин 

сформулювали основні проблеми у такому порядку: брак коштів – 37,1 %, брак 

ресурсів – 29,1 %, відсутність підтримки з боку місцевих органів влади – 24,1 %, 

неврегульованість законодавчої сфери – 9,2 %.  
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Рис. 4.4. Проблеми, які постають перед національними  

меншинами та їх товариствами 
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Знову у наданих відповідях прослідковується особлива увага щодо матеріальних 

потреб як зі сторони представників влади, так і зі сторони представників національних 

меншин. Але якщо у представників влади на першому місці брак ресурсів, то 

представники національних меншин і далі наголошують на проблемі браку коштів. Проте 

у питанні щодо необхідності більшої підтримки органами влади національних меншин 

спостерігаємо певний збіг результатів та поглядів (23,6 % та 24,1 % відповідно), що дає 

можливість зробити висновки про можливе поглиблення співпраці між органами влади та 

громадськими організаціями національних меншин.  

На користь місцевої ситуації, на нашу думку, варто навести деякі дані. Зокрема, у 

2012 р. з обласного бюджету м. Миколаїв було виділено близько 162 тис. грн на 

реалізацію заходів обласної Цільової національно-культурної програми «Збереження та 

розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних меншин у 

Миколаївській області» на 2010-2013 роки, у 2010 р. ця сума складала 138,4 тисячі 

гривень. Крім цього депутатами міської ради було наголошено на необхідності прове-

дення на належному рівні конкурсу щодо визначення соціально значимих проектів, 

ініційованих національними меншинами, та на основі співпраці з представниками 

національних меншин розробити проект обласної програми «Вивчення та розвиток 

мов на території Миколаївської області у 2012-2015 роках». Поряд із цим було розглянуто 

можливість, по-перше, організації роботи постійної телефонної лінії «Телефон довіри», 

по-друге, надання консультацій та безоплатної юридичної допомоги з питань захисту 

прав національних меншин відповідно до пункту 2.4. заходів щодо реалізації обласної 

Цільової національно-культурної програми «Збереження та розвиток етнічної, культурної 

та мовної самобутності національних меншин у Миколаївській області» на 2010-

2013 роки. 

Щодо другої групи питань, то вони здебільшого стосувалися ролі та місця громад-

ських організацій національних меншин щодо забезпечення належних умов та підтримки 

розвитку й збереження національними меншинами власної культури та традицій 

(рис. 4.5). 

 

 
Рис. 4.5. Громадські організації національних меншин щодо забезпечення належних 

умов та підтримки розвитку й збереження національними меншинами власної 

культури та традицій 
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Отримані відповіді представників влади на перше місце поставили задовільний 

стан забезпечення (52,6 %), на другому – належне забезпечення культурних традицій 

національними меншинами (27,5 %), на третьому – негативно оцінили стан речей, 

наголошуючи, що національні меншини мають усі умови для кращого забезпечення 

та популяризації своїх традицій (19,8 %). Представники національних меншин більш 

лояльні щодо оцінювання своєї діяльності: 69,9 % респондентів визнали свою роботу 

на належному рівні й лише 29,5 % вважають її такою, що потребує додаткових зусиль, 

і жоден із респондентів вказаної групи не погодився з варіантом відповіді щодо 

відсутності належного рівня забезпечення належних умов та підтримки розвитку й 

збереження національними меншинами власної культури та традицій.  

Необхідність активної діяльності громадських організацій національних меншин на 

місцевому рівні зумовлена, по-перше, необхідністю їхнього визнання як структурної 

одиниці самоврядування, по-друге, постійною участю в суспільно-політичних процесах 

регіону, по-третє, регулярним проведенням різних акцій політичного, громадянського, 

культурно-освітнього та інформативного характеру. У відповідях щодо необхідності 

покращення діяльності громадських організацій національних меншин ми отримали 

дещо схожі погляди на ситуацію (рис. 4.6).  
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Рис. 4.6. Необхідність покращення діяльності громадських  

організацій національних меншин 

 

Зокрема, представники органів влади вважають, що представники національних 

меншин повинні самостійно забезпечувати власні інтереси (43,9 %) та займатися популя-

ризацією (27,9 %), а вже потім розраховувати на допомогу та підтримку влади (27,2 %). 

Представники національних меншин дотримуються тієї ж точки зору, вважаючи, що, 

передусім, мають покладатися на власні сили (49,9 % та 33,9 % відповідно), а вже 

потім розраховувати на допомогу зі сторони держави (16,1 %). 

На нашу думку, варто навести деякі дані, що свідчать як про активну популяриза-

торську діяльність національних меншин, так і про активне залучення органів влади. 

Відповідно до розділу Програми «Надання фінансової підтримки у проведенні заходів 

громадських організацій у місцях компактного проживання (болгар, месхетинських 

турків, курдів, чехів), та вразливих верств національних меншин (ромів)» протягом 

2012 року національними меншинами було проведено та профінансовано органами 

влади такі заходи: на святкування Дня ромської культури 8 квітня 2012 р. виділено 

3 тис. грн; на проведення фестивалю національних культур «Дружба» виділено 25 тис. грн; 

Року російської культури російським національно-культурним товариствам надано 
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підтримку в розмірі 21,5 тис. грн, організацію та проведення заходів до Дня пам’яті 

жертв Голокосту, Міжнародного дня Голокосту ромів та Міжнародного дня толерантності – 

4,4 тис. грн, на організацію та проведення заходів до Міжнародного дня рідної мови, 

фестивалю Слов’янських народів до Дня слов’янської писемності й культури – 8 тис. грн, 

Днів національних культур азербайджанської та грузинської культур – 6,3 тис. грн, 

«круглі столи» – 2,0 тис. грн, це ще не весь вичерпний список, але і він, на нашу думку, 

свідчить про активну діяльність національних меншин на території Миколаївської 

області та участь в їх проведені органів влади.  

Гармонізація міжетнічних відносин та необхідність спільного вирішення проблем-

них питань сприяє посиленню співробітництва представників національних меншин з 

органами влади. Тому доречною була наявність відповідних питань під час опитування, 

що допоможе зорієнтуватися в основних напрямах розвитку цієї співпраці (рис. 4.7).  
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Рис. 4.7. Співробітництво представників національних меншин з органами влади 

 

На запитання анкети щодо того, чи вирішуються проблеми, з якими звертаються 

до органів влади представники національних меншин, останні визначили переважно 

позитивну відповідь (63 %) й лише певна частина наголосила на відсутності взаємо-

розуміння з представниками органів влади (35 %) або ж зазначили інші недоліки 

(3 %). Доречно наголосити, що більшість з них надала позитивні відгуки щодо створення 

та діяльності Гуманітарної Ради при Миколаївській облдержадміністрації. Серед 

представників органів влади виявилося менше задоволених існуючою ситуацією  

(64 %), хоча відсоток задоволених роботою не є критично низьким (34 %), виявилися й 

такі, що наголосили на необхідності врахування пріоритетності під час вирішення 

існуючих проблем (2 %). Отже, ми можемо спостерігати наявність більшого задоволення 

від співробітництва у представників національних меншин з органами влади, ніж у самих 

можновладців. Такі результати можуть бути пов’язані з досить критичним підходом зі 

сторони представників органів влади, які усвідомлюють наявність більших можливостей 

та потенціалу для співпраці з представниками національних меншин. Щодо представників 

національних меншин то нам вже відомо, що в більшості випадків вони покладаються на 

власні сили, саме тому обсяг співпраці є для них задовільним на сьогодні, але 

наскільки довго це буде тривати покаже час. 
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Визначившись з рівнем співпраці між органами влади та національними меншинами, 

переходимо до наступного запитання, за допомогою якого намагаємося з’ясувати чого саме, 

на їхню думку, бракує для ефективної роботи органів влади та місцевого самоврядування 

щодо задоволення потреб національних меншин (рис. 4.8).  
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Рис. 4.8. Ефективність роботи органів влади та місцевого самоврядування щодо 

задоволення потреб національних меншин 

 

На думку представників органів влади, основною перепоною для ефективної 

діяльності є відсутність ресурсів (33 %), належного фінансового забезпечення як на 

місцевому рівні, так і на державному (20 %), потім відчутним є брак кваліфікованих 

кадрів (24 %) й на останньому місці відсутність скоординованих дій (12 %). Серед 

інших причин (11 %) називали низьку ініціативність національних меншин щодо 

запровадження дієвих механізмів співпраці та впровадження попереджувальних заходів 

щодо недопущення критичних ситуацій. Натомість представники національних меншин 

підвищення ефективності вбачають, по-перше, у наявності необхідних ресурсів (31 %), 

по-друге, у зростанні кадрового потенціалу (25 %), по-третє, у збільшенні фінансового 

забезпечення (23 %) та скоординованих діях (13 %). Крім цього, серед інших причин було 

виділено недостатню кількість представників національних меншин серед працівників 

органів влади (10 %), що могло б сприяти кращому розумінню та розв’язанню певних 

проблем.  

Наступне питання стосувалося можливості та бажання національними меншинами, 

особливо тими, які компактно проживають, створювати органи самоорганізації насе-

лення (рис. 4.9).  
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Рис. 4.9. Органи самоорганізації населення національних меншин 

 

Відповіді отримали практично діаметрально протилежні. На думку представників 

влади, національні меншин, як і будь-які інші громадяни міста та області, мають всі 

належні умови для створення ОСН (35 %), але, на жаль, не проявляють належної 

ініціативи й не звертаються до органів влади щодо створення такого органу (60 %), й 

лише незначна частина (5 %) вважають, що така можливість у представників націона-

льних меншин відсутня, навіть незважаючи на їх компактне проживання. Натомість 

представники національних меншин стверджують, що не існує належних умов для 

створення ними таких організацій (60 %), деякі з них пояснюють відсутність звернень 

до влади (60 %) через те, що органи самоорганізації населення не зовсім відповідають 

організаційним вимогам національних меншин. І лише незначна частина (5 %) заявила 

про реалізацію наданого права у складі житлового будинку, де проживають представники 

різних національностей.  

Варто відмітити, що в Миколаївській області ведеться досить активна популяризація 

створення органів самоорганізації населення, яких на сьогодні зареєстровано вже 29. На 

жаль, жодних даних щодо створення такого органу за етнічною ознакою у нас намає.  

Одним із головних питань, зважаючи на зміни, які відбуваються у світі та державі, 

залишається питання наявності чи відсутності різного роду дискримінацій за націона-

льною ознакою. На думку деяких дослідників, вони можуть виявлятися у вигляді різного 

роду утисків та соціальної несправедливості щодо певної національної меншини, що 

може призводити до зростання міжетнічного напруження та виникнення конфліктних 

ситуацій. Відповіді респондентів на вказане запитання мають суперечливий характер 

(рис. 4.10).  
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Рис. 4.10. Дискримінації  за національною ознакою 
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Переважна більшість представників влади (80 %) відповіла, що таких ситуацій в  

їхній практиці не виникало, інші (15 %) стверджували, що інколи їм приходилося 

стикатися з такими проблемами, але вони не набували масового характеру, були й такі 

(8 %), які стверджували про збільшення таких проявів останнім часом. Щодо 

представників національних меншин, то більшість з них вважає (77 %), що такі прояви 

мають місце і проявляються в різноманітних формах (образи, утиски, прояви вандалізму). 

Окрема група стверджувала (15 %), що такі прояви мають стихійний характер і пов’язані 

здебільшого з певними суспільно-політичними подіями в країні.  

Це відобразилося на відповідях на наступне запитання анкети щодо того, чи є підстави 

для занепокоєння з приводу розвитку міжетнічних процесів на Миколаївщині (рис. 4.11), 

на яке 80 % представників національних меншин відповіли негативно, у той час як 

представники органів влади були менш оптимістичні – 15 % з них відповіли «ні» 

порівняно з 80 %, відповідями «так».  
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Рис. 4.11. Розвиток міжетнічних процесів на Миколаївщині 

 

Представники органів влади (5 %) та представники національних меншин (5 %) серед 

інших причин занепокоєння з приводу розвитку міжетнічних процесів назвали невре-

гульованість деяких питань національного життя в країні (збільшення міграційних 

потоків, погіршення рівня життя та ін.). 

Аналіз відповідей респондентів дає можливість впевнитись, що, незважаючи на 

багатонаціональність складу населення області, різновекторність інтересів етнічних 

груп, різноманітність національних культур, ситуація в регіоні завдяки співпраці між 

громадськими організаціями національних меншин та органами влади є стабільною та 

керованою. На користь цього говорить і наявність регулярних заходів як національними 

меншинами, так і органами влади щодо запобігання та профілактики таких проявів.  

Логічним з цього приводу було наступне запитання щодо аналізу та вдосконалення 

політики держави в галузі міжетнічних відносин та пошуку основних шляхів їх 

подальшого розвитку. Законодавчі та підзаконні акти держави регулюють майже всі 

аспекти соціального розвитку національних меншин, але в результаті суспільного 

розвитку вони потребують подальшого вдосконалення (рис. 4.12). 



● Державна етнополітика України в умовах глобалізації ● 

 

195 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3

80,0%

15,0%

5,0%

15,0%

80,0%

5,0%

Представники органів влади
 

 

Рис. 4.12. Законодавча база України в галузі міжетнічних відносин 
 

 

На думку більшості представників національних меншин, чинна законодавча база 

України в галузі міжетнічних відносин відповідає об’єктивним потребам національного 

розвитку (50 %), 35 % з них висловились за необхідність вдосконалення чинного 

законодавства і тільки 15 % респондентів – чинна законодавча база не задовольняє. 

Погляди представників влади на цю проблему менш оптимістичні: 48 % вважає, що чинна 

законодавча база відповідає об’єктивним потребам національних меншин, 36 % зовсім не 

поділяють цю точку зору, а 15 % респондентів вважають за необхідне введення змін 

та доповнень у чинне законодавство.  

Динамізм суспільного життя, міжнаціональних відносин потребує визначення напрямів 

їх розвитку. У цьому запитанні перехрещуються деякі важливі аспекти, такі як розвиток 

національної культури, питання освіти, розвиток відносин з етнічною батьківщиною, 

фінансове забезпечення тощо. Кожний напрям має велике значення у процесах досяг-

нення соціального міжнаціонального балансу та гармонізації розвитку міжетнічних відносин. 

Багатогранність міжетнічних процесів призводить до різновекторності у запитаннях 

щодо основних пріоритетів розвитку у цій галузі суспільних відносин. У відповідях на це 

запитання анкети респонденти обох груп віддавали в основному перевагу пріоритетам 

етнічного розвитку за рахунок фінансового забезпечення національних програм розвитку 

меншин (рис. 4.13).  
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Рис. 4.13. Етнічний розвиток за рахунок фінансового 

забезпечення національних програм 

 

Так вважає 22 % представників органів влади та 34,8 % представників 

національних меншин. Пріоритетам розвитку національної культури віддають 

перевагу 30 % представників органів влади та 13,9 % представників національних 

меншин, освіти – відповідно 28 % та 19,2 %, релігії – відповідно 15 % та 17,7 %, 

розвиток зв’язків з етнічною батьківщиною – відповідно 5 % та 10,9 % респондентів.  

Ми підтримуємо думку інших дослідників [434], що загалом рівень існуючого 

законодавства у сфері національних відносин у цілому забезпечує стабільний 

розвиток та безконфліктність процесів, пов’язаних з етнічними групами. Але зміни, 

доповнення та корекція чинного законодавства України у сфері міжетнічних відносин 

давно назріли – це і необхідність ухвалення Концепції етнонаціональної політики, 

антидискримінаційного законодавства та низки інших нагальних законопроектів. 

Доопрацювання потребує як сама законодавча база, так і система управління 

міжетнічними процесами. 

Відповіді на питання останньої групи щодо глобалізаційного впливу на життя 

національних меншин мають здебільшого суб’єктивний характер. Це пояснюється, 

по-перше, відсутністю одностайного розуміння респондентами глобалізації та 

супроводжуючих її процесів, по-друге, наявне сприйняття глобалізації як процесу, 

який ще не дійшов до України.  

На запитання щодо власного ставлення до глобалізації ми отримали схожі відповіді, 

але лише в пом’якшувальних формулюваннях «скоріше прибічник / противник»  

(рис. 4.14).  

Варто наголосити, що такі форми відповідей спостерігаються у більшості 

респондентів під час інших досліджень, що пояснюється відсутністю комплексної 

системи понять та уявлень щодо вказаних процесів [520; 529].  
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Рис. 4.14. Глобалізаційний вплив на життя національних меншин 

 

Отже, відповіді респондентів продемонстрували практично рівномірний поділ на 

прихильників (55 % та 50 % відповідно) та противників (40 % та 45 % відповідно) 

процесів глобалізації. Лише незначна частина з обох сторін опитаних (5 % та 5 % 

відповідно) не змогли дати однозначну відповідь. 

Не маючи чіткого ставлення до процесів глобалізації, респонденти широко 

орієнтовані щодо процесів, які відбуваються в міжнародному житті країн та народів, 

тому досить чітко дали відповідь щодо можливих ризиків та переваг глобалізаційних 

процесів для нашої держави та суспільства (рис. 4.15).  
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Рис. 4.15. Ризики та переваги глобалізаційних процесів для держави та суспільства 
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У відповідях на запитання ми отримали діаметрально протилежні погляди. Щодо 

переваг вказаного процесу, то серед представників органів влади таких виявилося 

набагато більше (60 % та 30 % відповідно), натомість представники національних меншин 

вбачають у цих процесах більше ризиків, ніж переваг (65 % та 25 % відповідно). Але якщо 

представники органів влади здебільшого у перевагах глобальних процесів називали 

економічний чинник, то представники національних меншин позитивним вважають 

посилення національного та етнічного фактору в сучасних умовах. Серед недоліків 

вказаного явища представники органів влади вказували на нерівномірний розвиток 

життя деяких країн, що створює додаткові труднощі у суспільно-політичному житті 

всього суспільства. Представники національних меншин вбачають загрозами глобалі-

заційних процесів, можливу асиміляцію, посилення ксенофобії, упередженості. Наявні 

відповіді свідчать про відсутність виважених офіційних підходів щодо пояснення 

глобалізаційних процесів на офіційному рівні. 

На запитання щодо необхідності налагодження стосунків з представниками своєї 

національності в інших країнах ми знову отримали схожі відповіді (рис. 4.16), 

оскільки відповіді респондентів продемонстрували практично рівномірний поділ на 

прихильників (70 % та 70 % відповідно) та противників (25 % та 25 % відповідно) 

налагодження таких стосунків та співпраці. Лише незначна частина з обох сторін 

опитаних (5 % та 5 % відповідно) не змогли дати однозначну відповідь. 
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Рис. 4.16. Необхідність налагодження стосунків із представниками своєї 

національності в інших країнах 

 

Однак, незважаючи на схожість позицій респондентів, основа таких відповідей різна. 

Зокрема, представники органів влади (70 %) вважають за необхідне встановлення таких 

стосунків, але з точки зору надання фінансової та іншої допомоги зі сторони інших країн 

представникам своїх національних меншин. З точки зору представників національних 

меншин, така співпраця, по-перше, сприяє збереженню традицій, культури, по-друге, 

надає можливості отримувати допомогу з іншої сторони. Серед негативних наслідків 

такої співпраці, представники органів влади (25 %) називають можливу появу 

сепаратистських настроїв, неконтрольованого збільшення чисельності представників 
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національних меншин. Представники національних меншин (25 %) вважають, що в 

деяких випадках така співпраця призводить до диференціації представників національних 

меншин, їх різного матеріального, технічного забезпечення. Але в цілому відповіді 

носять здебільшого позитивний характер.  

Останнє запитання стосувалося можливих наслідків впливу глобалізації на життя 

та культуру нашого суспільства (рис. 4.17).  
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Рис. 4.17. Можливі наслідки впливу глобалізації на життя та культуру суспільства 

 

Отримані відповідь дають можливість стверджувати про негативне ставлення всіх 

респондентів щодо можливих наслідків впливу глобалізації на наше подальше життя. 

Серед позитивних наслідків представники органів влади (30 %) називають можливості 

отримати відповідну освіту за кордоном, формування європейського рівня поведінки, 

поширення високої культури. Представники національних меншин вбачають менше 

переваг у таких процесах, але, зокрема, наголошують на можливості формування 

універсальних стандартів для людей різних національностей, перехід взаємозв’язків 

національних меншин, суспільства та держави на новий рівень спілкування та співпраці. 

Серед негативних наслідків представники органів влади (65 %) називають формування 

ідеалів та моральних цінностей, які не притаманні українському суспільству. 

Представники національних меншин (70 %) вважають, що посилення впливу глобалізації 

на суспільство призведе до підриву основ національної культури, традицій, затиранню 

етнічних та національних відмінностей. І лише незначний відсоток (5 % та 5 % відпо-

відно) вважає, що говорити про якісь зміни у суспільному житті внаслідок глобаліза-

ційних процесів ще зарано.  

Отримані результати свідчать, що, незважаючи на активне політичне життя, більшість 

на перший план ставить необхідність вирішення нагальних питань внутрішнього життя 

суспільства та держави.  

Таким чином, проаналізувавши блоки запитань, можна прослідкувати основні 

тенденції та напрями в поглядах представників органів влади та національних меншин 

щодо етнонаціональної ситуації в регіоні. Серед них: 
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 по-перше, першочергову роль у етнополітичному процесі респонденти обох груп 

відводять адекватній практичній підтримці проголошеного курсу держави як на законо-

давчому рівні, так і у формуванні фінансової та матеріально-технічної бази. Причому, 

якщо більшість представників громадських організацій національних меншин вважає, що 

участь держави у цих процесах має бути більш вираженою, а основними джерелами 

розвитку національно-культурних процесів має стати державний та місцеві бюджети, 

то представники органів влади демонструють більш далекоглядну позицію, вбачаючи 

перспективи розвитку національних меншин в активній економічній поведінці самих 

громад шляхом стимулювання комерційної діяльності відповідних етнічних груп; 

 по-друге, можна відзначити загалом одностайність позитивної оцінки діяльності 

громадських організацій національних меншин обома групами респондентів, тобто 

високий відсоток орієнтованих на власну активну діяльність серед представників 

громадських організацій національних меншин свідчить про зростання їх самосвідомості 

та створення державою відповідних умов для самореалізації; 

 по-третє, питання співробітництва між громадськими організаціями національних 

меншин та органами влади має у своєму підґрунті досить значний резерв роботи, хоча 

переважно і задовольняє запити представників національних меншин. Це свідчить про 

досить високу компетентність працівників органів влади, хоча сама проблематика 

етнонаціональних відносин потребує від працівників органів влади більш високого 

професіоналізму та відповідної кваліфікації; 

 по-четверте, на думку більшості респондентів, чинна законодавча база України 

у галузі міжетнічних відносин загалом відповідає об’єктивним потребам національних 

меншин, але динаміка суспільного розвитку вимагає подальшого вдосконалення 

вітчизняного законодавства у цій царині. Тому є потреба у прийнятті низки законів, які б 

більш адекватно відповідали суспільним викликам та регулювали всю систему 

міжетнічних зв’язків; 

 по-п’яте, респонденти однозначно не визначилися щодо свого ставлення до 

глобалізації та її впливу на національне життя. 

Проблематика забезпечення більш ефективної роботи органів влади та місцевого 

самоврядування в етнонаціональній сфері має великий діапазон напрямів удосконалення – 

як матеріальних, так і професійних, що, у свою чергу, потребує більш досконалої та 

різновекторної роботи у цій сфері суспільних відносин. Інакше кажучи, тільки гармонійне 

співвідношення різних напрямів розвитку етнічних відносин, як свідчать відповіді 

респондентів, є найбільш ефективним для подальшої інтеграції національних меншин в 

українське суспільство. 

 

 
4.2. Етнополітична ситуація сучасної України в умовах глобалізації 
 

Процеси, які відбуваються в сучасному світі на глобальному та регіональному рівнях, 

так чи інакше позначаються на внутрішній ситуації в країні, у тому числі й України. 

Особливості нинішніх процесів світового і національного розвитку все більше 

призводять до посилення проблем міжнаціональних відносин у державі, необхідності 

об’єднання нації, становлення етнополітичного консенсусу, впровадження виваженої 

та демократичної державної політики. На сучасному етапі, коли створення незалежної 

України стало реальністю, основи національного життя потребують істотних змін. 

Здобуття незалежності вже не є першочерговою проблемою, натомість актуалізується 

розвиток принципів державності – політичних, соціальних, економічних, духовних. Отже, 

відбувається осмислення необхідності створення оновленої цивілізованої держави. Така 

потреба виступає підґрунтям об’єднання й посилення націй і суспільства, викриста-
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лізовування засад громадянського суспільства, посилення поліетнічного суспільства як 

способу вирішення загальнонаціональних завдань, реалізації національних інтересів.  

Модерні етнополітичні процеси в Україні відбуваються за умов наявності для пере-

родження української нації з моноетнічної у поліетнічну. Так в нашій державі зародилася 

схильність до формування поліетнічної нації, приналежність до якої визначається 

виключно громадянством. 

Сьогочасну ситуацію в етнонаціональному житті країни характеризують такі чинники:  

 відбуваються процеси подальшої політизації етнічності;  

 відбуваються суттєві зміни в національній та етнічній свідомості громадян України;  

 наявні зміни в національному та етнічному складі населення держави;  

 відбувається подальше посилення зовнішнього впливу на внутрішнє життя країни;  

 у суспільстві зростає кількість негативних проявів щодо взаємостосунків як між 

представниками етнічних груп, так і всередині них;  

 посилюється вплив глобалізаційних процесів на зовнішню та внутрішню 

політику та становище в Україні.  

Перелік не є вичерпним, але і він дає змогу зрозуміти особливості етнополітичної 

ситуації в Україні на даному етапі.  

1. Політизація етнічності. Це явище характеризує перехід певної частини 

суверенітету влади до народу, насамперед, до його етнічних сегментів. Передумовою 

цього явища є бажання або необхідність одержати чи розширити вже наявний доступ 

представників етнічних груп до владних можливостей та участі у прийнятті важливих 

політичних рішень. Як свідчить існуюча практика цей процес може відбуватися як 

легітимним, так і нелегітимним шляхом. Особливо важливий вплив на якість та 

динаміку процесів чинить поведінка лідерів етнічних груп і наявних претендентів на 

лідерство, а також те, яким чином влада реагує на таку поведінку.  

Наприклад, Т. Буккволь у праці «Україна та європейська безпека», яка присвячена 

вивченню питання політичної мобілізації національних меншин, стверджує, що 

причиною етнічної мобілізації досить часто є відсутність у представників етнічної 

групи можливості отримання престижної посади та кар’єрного росту з причин етнічного 

походження [301]. В Україні протягом певного часу певним обмеженням щодо отримання 

високої посади в політиці або ж на державній службі була вимога володіння українською 

мовою. Т. Буккволь наводить статистичні дані, згідно з якими близько 20 % престижних 

посад в українській політиці та на державній службі обіймають етнічні росіяни, що 

відповідає відсотку російського населення в Україні. Також автор наголошує, що в 

нашій державі діє досить ліберальна політика щодо етнічних росіян, яка пояснюється 

великою чисельністю російського населення [301], але навіть така чисельність не може 

бути передумовою для домінування в політичному житті та державному управлінні. На 

нашу думку, ще однією етнічною групою, яка має високий рівень політичної мобілізації в 

Україні є євреї. Але тут варто говорити не про кількісний показник, а про стійке стано-

вище євреїв у суспільстві. 

Процеси політизації етнічності мають здебільшого об’єктивний характер, оскільки 

активна діяльність, пов’язана з етнічними зацікавленнями, можлива тільки за сприятливих 

політичних умов. Також така політизація не позбавлена й впливу суб’єктивних чинників. 

Як наслідок, громадські організації, створені для задоволення культурницьких потреб, 

під впливом зовнішніх обставин та особистісних якостей лідера політизується, 

спрямовуючи всі зусилля на залучення до політики все більшої кількості представників 

етнічної групи. На цьому ґрунті виникає своєрідний соціальний парадокс: посилення 

демократизації влади призводить до активізації діяльності суспільства, складові якого 

самоорганізуються й утворюють велику кількість різних об’єднань, які виступають 

потенційними конфліктантами (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Політизовані об’єднання в Україні 

 
Сучасні громадські організації національних меншин досить різноманітні за формою: 

общинні структури, які намагаються бути максимально наближеними до традиційних 
форм національного життя, правозахисні організації, культурні та культурно-про-
світницькі товариства, творчі об’єднання, земляцтва тощо. Крім цього створюються 
етнічні організації за демографічною, гендерною, професійною тощо ознаками [328]. 
На думку деяких авторів, на сьогодні більшість громадських організацій національних 
меншин перебуває на етапі політичного становлення, але їхня діяльність стає дедалі 
активнішою та набирає політичного та суспільного значення в суспільстві. Як наслідок, 
політизація діяльності таких громадських організацій у подальшому неминуче призведе 
до створення конфліктних ситуацій.  

Сьогодні, в процесі політизації етнічності, етнічні спільноти все частіше вдаються 
до підтримки політичних партій або тих політичних діячів, які декларують готовність 
захищати права та інтереси цих спільнот. У деяких випадках етнічні групи вдаються до 
створення власних етнічних партій, аби не від кого не залежати. В Україні прикладом 
таких етнічних партій можуть слугувати Партія мусульман України, Партія «Руський блок», 
Партія угорців України, Демократична партія угорців України та низка інших [192]. 

Результати такої взаємодії та діяльності етнічних груп і політичних утворень в Україні 
має здебільшого негативні наслідки. Зокрема, інтенсивне створення та активна діяльність 
у Криму російських організацій, які відстоюють необхідність виходу автономії зі складу 
України та її приєднання до Російської Федерації; вимоги кримських татар щодо надання 
АРК статусу кримськотатарської автономії; посилення ідей політичного русинства в його 
осучасненій версії (автори й прихильники цього напряму намагаються ідеологічно 
відокремити корінне населення краю з його регіональною русинською самосвідомістю від 
решти етноукраїнського загалу, а в подальшому отримати та реалізувати право на 
адміністративно-політичне або й державно-політичне самовизначення русинів як 
окремого народу, нації. Русинська ідентичність розглядається «політичними русинами» 
як легітимація їхнього виняткового права на управління регіоном, можливість самим 
розпоряджатися його природними й іншими соціально-економічними ресурсами та 
людським потенціалом; ініціатива угорців Закарпаття щодо створення на території 
області угорського автономного національно-територіального округу (без будь-яких 
проектних пропозицій щодо правових параметрів такої автономії) [260]. 

Досвід переконливо свідчить про прямий зв’язок між залученням громадських 
організацій до політичного життя і посиленням їхніх внутрішніх суперечок. Досить 
реальною за таких умов постає і можливість ескалації міжетнічних конфліктів. Саме 
тому державі необхідно спрямовувати подальший розвиток громадських організацій 
національних меншин вбік координації їхньої діяльності як реального втілення ідеї 
міжнаціонального миру і злагоди, толерантності й полікультурності.  

2. Особливості національної та етнічної самоідентифікації громадян України. В 

активній боротьбі політичні сили в прагненні отримати підтримку суспільства вдаються 

Політизовані етнічні 

об’єднання 

Угорці Закарпаття 

Російські організації  

в Криму 

Політичне русинство 

Об’єднання кримських  

татар у Криму 
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до маніпуляцій суспільною думкою. Це призводить до формування в українському 

суспільстві конфліктного поля напруги. Воно зумовлено існуванням стійких традиційних 

місцевих стереотипів у українців, що мешкають у різних регіонах країни, які сформу-

валися за минулі часи. Якщо мешканці Центрально-західних областей виховувалися в 

руслі західноєвропейської християнської традиції, то мешканці Південно-східних – у 

руслі православної візантійської. Різний історичний досвід і різні системи цінностей 

сформували ті стійкі стереотипи, що історично породжували недовіру між цими 

частинами народу. Чим більше зростає недовіра між мешканцями різних регіонів, тим 

більше вони втрачають адекватну оцінку подіям, що відбуваються, не зважають на 

розуміння необхідності консолідації, єднання. З цього приводу деякі дослідники роблять 

висновок, що «невід’ємною рисою стереотипізованої свідомості є спрощення складної 

та суперечливої дійсності, що не дозволяє індивіду орієнтуватися адекватно, реагувати на 

перехідні та проміжні стадії розвитку ситуації чи явища» [428, с. 251]. Сучасний 

процес відбудови української національної держави є саме тим перехідним етапом, коли 

відбувається загострення відносин у результаті невідповідності «вчорашніх стереотипів 

об’єктивній дійсності», по-перше, й формування на основі стереотипів етнічних 

упереджень, по-друге. Основою формування таких упереджень серед населення, з точки 

зору психології, є наявна тенденція до перебільшення відмінностей між власною та 

чужою етнічними групами й фактична мінімізація відмінностей усередині власної групи. 

Про існування стереотипів і упереджень серед населення нашої країни свідчать, зокрема, 

дані Центру Разумкова, які констатують, що рівень міжрегіональної відчуженості 

українських громадян є високим, зокрема, громадяни України вважають більш близькими 

до себе жителів сусідніх країн, ніж мешканців різних регіонів власної країни [212, с. 9].  

Після проголошення незалежності України в країні відбулося помітне зростання 

національно-державної самоідентифікації (рис. 4.19), яка намагалася конкурувати з 

сильною в перші роки незалежності пострадянською ідентичністю.  

 
 

Рис. 4.19. Етнічний склад по регіонах за результатами  

Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 
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На початку 2000-х рр. ситуація дещо змінилася, про що свідчать, по-перше, результати 

проведених соціологічних досліджень, відповідно до яких спостерігається тенденція до 

збільшення кількості осіб, які ідентифікували себе як українці та громадяни нашої 

держави (2004 р. – 44,2 %; 2005 р. – 54,6 %; 2006 р. – 51,6 %) [361, с. 54-55]. Варто зазна-

чити, що головною рисою державно-національної «українськості» опитувані представ-

ники різних національностей визначили відчуття відповідальності за долю своєї країни. 

По-друге, протягом вказаного періоду відбувається зниження рівня самоідентифікації 

осіб зі своєю етнічною групою та поступова відмова від пострадянської ідентичності.  

Окрім того, існуючі тенденції розвитку самоідентифікації населення України у напрямі 

національно-державної єдності не зменшують ризик дезінтеграції всеукраїнського 

суспільства через територіальну сегментованість і слабку узвичаєність його ціннісних 

основ. Результати опитування, проведеного у 2006 р., показали, що лише 24 % 

респондентів вважають, що українську націю та народ об’єднує наявність спільної історії 

та території, 21 % – мова спілкування, 19 % – релігія, 13 % – національна належність,  

12 % – політичні погляди, 12 % – патріотичні почуття громадянина України, 10 % – 

національна ідея побудови української держави. Знову активізуються стереотипи 

розмежування населення за регіональними ознаками – «східняки», «западенці»; 

засоби масової інформації тиражують «ярлики» типу «дони», «донецькі», «закарпатські»; 

наростає протистояння населення різних регіонів одне одному [606, с. 462]. 

Регіональна диференціація населення не обмежується різним трактуванням 

минулого і баченням геополітичного майбутнього країни.  

Паралельно з процесами національної самоідентифікації розвиваються й процеси 

формування європейської ідентичності, яка до 2011-2012 рр. не втрачала своєї 

значущості для громадян України, а отже, запит на європейськість є досить потужним 

в українському суспільстві [97, с. 65] (рис. 4.20). 

 
Рис. 4.20. Динаміка рівнів національної та європейської  

ідентичності населення України 

 
Згідно з дослідженням, проведеним у 2007 р., 18,4 % респондентів України поділяють 

сепаратистські настрої, тобто підтримують ідею виходу зі складу країни області, в якій 
вони проживають (4,2 %), або перетворення її на автономну республіку (14,2 %). 
Ситуація дещо змінилася у 2013 р., відповідно до проведеного соціологічного опитування 
Центру Разумкова, 80 % опитаних громадян проти поділу України, проте 13 % – за 
автономію своїх регіонів, а понад 12 % – за федеративний устрій [432]. Але, як стверджує 
Л. Нагорна, робити висновок щодо реальної серйозної загрози проявів сепаратизму в 
Україні, зокрема «східного», та можливого розколу країни на основі існуючих 
регіональних розбіжностей поки що не має, оскільки «реальну загрозу розколу створюють 
не орієнтаційні відмінності, а конкуренція націоналізмів, коли вони входять у стадію 
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ворожості і «перемоги будь-якою ціною»; але при цьому автор наголошує, що існує 
можливість серйозного конфлікту по лінії «південь-північ»: «якщо країні й справді 
невдовзі доведеться зіткнутися із проблемою сепаратизму, то він, вочевидь, матиме 
південне, кримське походження» [364, с. 203-204].  

На думку автора, на сьогодні в Україні етнічний фактор у країні та регіонах відіграє 
велике значення та роль у процесі утвердження соціально-політичної стабільності, 
особливо це стосується прикордонних територій, в яких зосереджена велику кількість 
представників тієї чи іншої національної меншини (АР Крим, Донецька, Луганська, 
Одеська, Чернівецька, Закарпатська області). Відсутність відповідних механізмів 
запобігання та ефективного державного регулювання політико-правових, економічних, 
національно-культурних проблем національних меншин є основою для посилення 
їхнього невдоволення своїм становищем в Україні. Тому досить часто національні 
меншини задля виходу із цієї ситуації вдаються до поширення ідей сепаратизму, 
ініціювання створення власної держави або можливості приєднання до іншої держави. 
На думку деяких дослідників, за передумовами активного прояву сепаратистських 
ідей на першому місці перебуває Крим, на другому – Закарпаття. Ми поділяємо їх точку 
зору щодо можливості в умовах існуючої політичної нестабільності в державі певного 
розколу політичних сил та посилення проросійських тенденцій серед української 
політичної еліти, перетворення таких тенденцій на реальну небезпеку для територіальної 
цілісності України [199]. 

Одним із актуальних питань становлення й розвитку самоідентифікації українського 
народу є мовне питання, яке отримало статус не стільки міжетнічного, а переважно 
політичного. Під час останніх президентських і парламентських виборів зусиллями 
учасників передвиборчих прокламацій воно загострилося настільки, що в суспільстві 
виникла реальна загроза розколу на мовному ґрунті. Питання державної мови розгля-
далося не лише учасниками політичних і правових дискусій, але й з точки зору 
національної безпеки. Таким чином, всебічний аналіз мовного питання набуває вкрай 
важливого значення як один із вагомих етнополітичних чинників.  

Окреслений державою курс на українське національне відродження, який мав на меті 
розширення сфер застосування української мови, натомість призвів до серйозного 
морально-правового зіткнення інтересів: використання примусових адміністративних 
заходів щодо українізації могли розцінити як примус, недопустимий з принципами 
демократії, а закривання очей на існуючу проблему щодо мовного питання означало б 
непряме виправдання її попередньої дискримінації.  

Згідно з даними Всеукраїнського перепису 2001 р., українську мову рідною назвали 
32,6 млн чол., що складає 68 % від загальної кількості всіх громадян, російську – 29,6 %, 
на інші мови припадало 0,4 %. Протягом наступних років незалежності України мовне 
питання час від час набувало політичного характеру та вимагало внесення 
відповідних змін на законодавчому рівні (рис. 4.21).  

Здебільшого це стосувалося використання української та російської мов на 
державному рівні та надання останній статусу регіональної. Точка кипіння припала на 
2012 р., саме на передодні чергових виборів до Верховної Ради було ухвалено новий 
закон про мови, відповідно до положень якого деякі мови отримали статус регіональних. 
Ситуація змінилася на початку 2013 р. По-перше, результати проведеного дослідження 
Київським міжнародним інститутом соціології у лютому-березні 2013 р. засвідчили, що 
56 % українців назвали своєю рідною мовою українську, 40 % – російську, 3 % – іншу 
мову і 1 % не змогли відповісти на це питання [152]. По-друге, стосовно статусу росій-
ської мови, на основі відповідей респондентів було встановлено, що 47 % висловилися 
за надання їй статусу регіональної, але лише в тих регіонах, населення яких вважає це 
необхідним, 28 % заявили про необхідність надання їй статусу другої державної мови 
на всій території країни, натомість 19 % вважають доцільним виключення російської 
мови з офіційного спілкування на всій території України [152]. 
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Рис. 4.21. Динаміка ставлення населення України щодо співіснування  

української та російської мов у державі (2005-2012 рр.) 

 

Це доводить, що в незалежній Україні існують кореляційні вагомі чинники, які 

чинять потужний вплив на мовну поведінку населення й сприяють обмеженню 

вільного користування мовою, яку вони вважають рідною. 

Слід констатувати також, що наразі українська мова не є пануючою, в доброму 

розуміння цього слова, у суспільно-політичному житті населення та держави внаслідок 

наявності певної кількості об’єктивних та суб’єктивних чинників: відсутність належного 

економічного розвитку в державі, й як наслідок, відсутність необхідних фінансових 

ресурсів; наявна протидія деяких впливових груп; відсутність престижності мови 

тощо. Про обмеження функціонування української мови свідчить низький рівень її 

використання у ЗМІ, бізнесі, побуті громадян.  

Унаслідок недостатньої уваги з боку органів виконавчої влади функціонування 

національної мови паралізується. Підтвердженням цього є й той факт, що у січні 2013 р. 

до Верховної Ради було внесено законопроект «Про функціонування української мови як 

державної та порядок застосування інших мов в Україні», основна мета якого врегу-

лювати питання щодо належного використання української мови на державному рівні 

[387]. 

Таким чином, особливості історичного розвитку України й сучасний стан суспільства 

зумовлюють необхідність забезпечення з боку держави захисту національних меншин та 

титульного етносу – українців, самобутність яких була значною мірою втрачена. 

Однак втрата самобутності за шкалою актуальності проблеми займає місце латентної, 

а втрата самобутності аж до стану «розколу» займає місце гострої, тому що напряму 

загрожує національній безпеці України.  

3. Особливості динаміки етнічного складу населення. У 90-х рр. XX ст. у геометричній 

прогресії відбувалося погіршення ситуації з природним репродукуванням населення 
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України – почала невпинно зростати смертність та скорочуватися народжуваність. У 

таких умовах саме завдяки репатріації було забезпечено значне зростання населення 

країни, чисельність якого у 1993 р. сягнула 52 млн чол. У подальші роки, насамперед, 

через загальне зниження соціально-економічного становища притік людей в Україну 

сповільнився, в країні почала зменшуватися кількість населення переважно за 

рахунок еміграції різних верств населення до Росії та країн Європи [257]. Сучасна 

ситуація практично не покращилася (рис. 4.22).  
 

 
Рис. 4.22. Динаміка чисельності населення України (1990-2012 рр.) 

 

Відповідно до прогнозів демографів, Україну й надалі, незважаючи на всі превентивні 

заходи держави, очікує подальше нерівномірне скорочення населення. Зокрема, на їх 

думку, відбуватиметься поступове зменшення представників російської національності, 

натомість відбуватиметься збільшення етнічних українців та кримських татар. Деякі 

дослідники прогнозують збільшення чисельності представників кавказьких національ-

ностей та вихідців з Африки й Азії (рис. 4.23).  
 

 
Рис. 4.23. Зміна чисельності населення України за рахунок  

природного та міграційного руху (тис. осіб) 
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Уже на сьогодні серед іноземців, які прибувають до нашої країни, спостерігається 

тенденція до поселення на певних її територіях, здебільшого це південно-східні міста. 

На це є декілька причин, по-перше, високий рівень природного скорочення населення, 

по-друге, наявність великої частки мігрантів на їх території, які й надалі приймають 

своїх представників. Наприклад, близько половини іноземців у 2010 р. зареєстрували 

власне проживання в п’яти регіонах України: Одеській, Донецькій та Дніпропетровській 

областях, Києві, Автономній Республіці Крим. Така ж тенденція збереглася й сьогодні, 

зокрема, найбільший відсоток іммігрантів залишається у Криму та Севастополі (34,8 % та 

34,1 % відповідно), доволі високий відсоток зберігається у регіонах Південного Сходу та 

Києві (12 % та 15 % відповідно). Натомість у регіонах Центральної та Західної України 

їхня частка продовжує зменшуватися – від 7 % до 2 % [264]. Така ситуація досить 

шкідлива для держави. Зважаючи на процеси деукраїнізації, що відбуваються в містах 

Центральної, Східної та Південної України, можна стверджувати, що нові мешканці 

регіонів, внаслідок відсутності ефективної інтеграційної політики, будуть здебільшого 

русифіковані або ж перетворяться на індиферентних мешканців, які розглядатимуть 

нашу державу виключно як транзитну. 

Деякі з дослідників наголошують на необхідності покращення ситуації для мігрантів, 

аби за їхній рахунок покращити ситуацію з чисельністю населення. Але ми не поділяємо 

їх думку, підтримуючи тих авторів, які наголошують на виникненні ще більшої кількості 

проблем у такій ситуації [264], наголошуючи на негативній практиці деяких європейських 

країн. На сьогодні, відповідно до офіційних даних, в Україні перебуває 0,11 млн мігрантів, 

за неофіційними – таких 5-7 млн осіб [264]. 

4. Наявні протиріччя між національно-державними інтересами України та сусідніх 

держав, зокрема, Росії, Угорщини, Румунії. Щодо Росії, то, на думку деяких дослідників, 

її політичні сили своїми заявами та діями опосередковано й безпосередньо впродовж 

тривалого часу намагаються втручатися або ж чинити суттєвий вплив на внутрішні 

справи України. Насамперед, це стосується ситуації щодо Криму. Акумулювання такої 

активності прогнозовано посилиться у зв’язку з закінченням терміну перебування флоту 

РФ на території Севастополя. Ризик підбурення етнополітичних конфліктів та іреден-

тизму зі сторони Росії цілком імовірний, з огляду на заяви про можливі дії Росії щодо 

України в разі її входження до НАТО. Вагомий етнокофліктний запас сил містить 

політизація притаманних для наукового та освітнього дискурсів Росії і України 

розрізнень в оцінці низки подій історичного минулого. Особлива увага в ідейно-

політичній боротьбі, що активізувалася за останні роки, концентрується переважно на 

суперечливих питаннях української історії, зокрема визвольних змагань українського 

народу 1917-1920 рр., історичного значення входження України до складу Радянського 

Союзу, актуальності питання Голодомору в 1932-1933 рр. Проте різні політичні сили 

продовжують актуалізувати ці питання, формуючи в суспільній свідомості потрібні 

відповіді на них, щоб обґрунтувати запропоновані ними альтернативи державного 

будівництва й державної політики на сучасному етапі історії українського народу.  

Певний дисбаланс у етнополітичну ситуацію в Україні вносять основи зовнішньої 

політики вказаних держав. Щодо Росії, то це в першу чергу стосується державної 

політики РФ щодо «закордонних співвітчизників» та необхідності надання російській 

мові статусу офіційної мови як в Україні, так і в інших державах СНД. Деяку загрозу 

для України становить і поведінка екстремістських кіл у Румунії та Угорщині [261, 

с. 454-455], яка направлена на заохочення представників румунської та угорської 

національностей приймати активну участь у житті своєї етнічної батьківщини, 

отримувати паспорти та громадянство [100] (рис. 4.24).  
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Рис. 4.24. Склад населення за громадянством за результатами  

Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 

 
Нині ситуація набула критичних розмірів. Відповідно до неофіційних даних, 

близько 250 тис. українців мають подвійне громадянство (угорське громадянство –  
80-90 тис. осіб, румунське – до 80 тис., російське – 70-80 тис. українців) [132]. З огляду на 
такий стан речей, у березні 2013 р. до Верховної Ради було внесено на розгляд законо-
проект про подвійне громадянство. Необхідність законодавчого врегулювання 
відповідного питання посилено й діями РФ, яка заявила про необхідність спрощення 
процедури отримання громадянства для осіб, які переїжджають туди за програмою 
переселення [132]. 

Але, крім негативних тенденцій, є й певні позитивні сторони співпраці з іншими 
країнами. Наприклад, українсько-польські стосунки будуються з обов’язковим ураху-
ванням присутності польської меншини в Україні (за статистикою – 290 тис. чол.) та 
українців у Польщі (понад 300 тис. чол.). Враховується й історичний досвід відносин обох 
держав і народів. Питання національних меншин включено до компетенції Консуль-
тативного Комітету Президентів України і Польщі від дня його створення. Зазначимо, 
що поява подібного органу – безпрецедентне явище в історії двосторонніх відносин 
України зі світом. Питання захисту прав меншин – це не лише проблема політична, а й 
культурна та конфесійна. У місцях компактного проживання поляків – Житомирській, 
Львівській, Хмельницькій, Київській областях та Києві – з’являються нові або 
відроджуються колишні католицькі храми, відкриваються релігійні навчальні заклади. 

У цьому плані показовим є приклад взаємин України та Угорщини. Відомо, що в 
Україні (Закарпаття) проживають 160 тис. осіб угорської національності. Першою 
угодою, що не мала аналогів у практиці міжнародних відносин, був українсько-угорський 
документ про захист прав національних меншин (травень 1991 року). З цього приводу 
було створено змішану комісію. Причому статті про права національних меншин, що 
є в цьому документі, охоплюють значно ширший спектр, ніж Заключний Гельсінський 
Акт. Угорська сторона надає й фінансову допомогу районам, де проживають угорці. 

5. Прояви расизму, ксенофобії та нетерпимості в Україні. Слід наголосити, що 
українське суспільство здебільшого намагається дотримуватися на належному рівні 
етнонаціональної толерантності. Але негативні прояви все ж таки мають місце, як-от: 
прояви у масовій свідомості населення ксенофобських стереотипів, розпалювання 
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ворожнечі у ЗМІ, поширення антитолерантності в інтернет-мережі, поширення ідей 
правого радикалізму в молодіжному середовищі; прояви расизму та внаслідок цього 
прогресування кількості постраждалих від них людей [188]. За офіційними даними 
ЄКРН, починаючи з 2006-2007 рр., в Україні спостерігається поступове збільшення 
расистських інцидентів. Зокрема, у 2007 р. було скоєно 88 расистських нападів на осіб 
та 6 вбивств на цій же основі, 2008 р. таких випадків було 89 і 4 вбивства, 2009 р. 
скоєно 47 расистських нападів на осіб та 30 нападів 2010 року [682]. Певний черговий 
сплеск різних упередженостей, які визначають існування у суспільстві різних проявів 
несприйняття «чужинців», расизму та нетерпимості, прослідковується у 2011 р. 
Відповідно до результатів моніторингу «Злочини на ґрунті ненависті в Україні», який 
було проведено протягом 2001-2012 рр. у 17 регіонах країни, Харківською правозахисною 
групою та її партнерами в період з квітня 2011 р. до квітня 2012 р. в Україні було 
зафіксовано 62 злочини на ґрунті ненависті, зокрема 27 нападів на іноземців, під час 
яких постраждали 48 іноземних громадян [74]. Варто наголосити, що, з точки зору 
офіційної державної статистики, в країні дещо краща ситуація, зокрема «згідно з даними 
спільної статистичної звітності Генпрокуратури та МВС щодо злочинності на ґрунті 
расової, національної чи релігійної нетерпимості впродовж 2011 року зареєстровано 
чотири подібні злочини. У тому числі один – погроза вбивством та три – на ґрунті 
порушення рівноправності громадян залежно від расової, національної належності або 
релігійних переконань» [45]. 

Варто зауважити, що у своєму толерантному ставленні українське суспільство надає 
певні переваги окремим представникам етнічних груп, серед яких українці, росіяни та 
білоруси. Натомість до представників інших національностей та осіб з неєвропейських 
країн, які за своїм економічним розвитком є біднішими за нашу державу, у суспільства 
наявне упереджене ставлення. Тому можна погодитися з думкою деяких дослідників, що 
у своєму ставленні до представників інших національностей українці здебільшого 
ґрунтуються не стільки на національних відмінностях, стільки на соціально-економічних 
особливостях розвитку їхньої держави. Крім того, незважаючи на відсутність загроз 
для меншин, які традиційно перебувають на території нашої держави, існують певні 
виключення, і передусім, це стосується упередженого ставлення українців до 
представників ромської національності. Але наголосимо, що, незважаючи на наявні 
особливості співіснування українського суспільства, умови для формування екстре-
містських орієнтацій серед населення відсутні.  

Результати соціологічного опитування «Права людини в Україні, рівень ксенофобії, 
ставлення до мігрантів та біженців, ставлення до проявів екстремізму» показали, що 
більшість українців схвально ставиться до надання права або можливості приїжджати 
та жити в Україні представникам Росії та Білорусії (рис. 4.25) [437].  

 
 

 
Рис. 4.25. Ступінь толерантності до різних етнічних груп як жителів України 
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Зокрема, 52,7 % респондентів позитивно ставляться до приїзду та перебування в 

країні мігрантів; 27 % вважають за потрібне обмежити їх кількість; 9,3 % – ліченим 

представникам; 3 % – нікому [188]. До репрезентувальників інших національностей та 

рас ставлення українців дещо гірше, зокрема, 19,6 % переконані, що багатьом можна 

надавати право приїжджати й жити в Україні; 37 % – обмеженій кількості; 23,1 % – 

лише окремим представникам; 9 % – нікому [188]. Щодо можливості приїзду до України 

представників бідніших країн поза межами Європи ставлення вкрай негативне: 10,9 % 

підтримують всіх охочих приїхати в країну; 27,3 % – не багатьом; 25,5 % – лише ліченим 

представникам; 19,4 % вважає, що нікому [188]. Отриманні дані щодо схвалення 

насильницьких дій стосовно представників країн Азії, Африки та євреїв не вийшли за 

межі соціологічної похибки цього дослідження. Найгіршим є ставлення до представників 

ромської національності – більше 4 % опитаних [188]. Крім цього досить різкими є 

відповіді на дещо провокативне запитання: «Від яких з цих груп людство має звіль-

нитися»: 6,7 % анкетованих назвали представників Азії; 7,8 % – Африки; 11,8 % – осіб 

національностей Кавказу; 17,1 % – циган [188]. 

Досить часто негативні явища та тенденції у суспільстві провокуються шляхом 

планомірних, ретельно спланованих дій у вигляді інформаційних кампаній, направлених 

проти представників тієї або іншої національності, зокрема, антитатарська та 

ісламофобська кампанії в АРК, антиромська кампанія в Західній Україні. Наприклад, 

у 2011 р. низку таких заходів було проведено проти будівництва мечетей у м. Біла Церква 

та м. Хмельницьк, марш «Умань без хасидів» тощо [188]. Також чинником провокування 

ксенофобських настроїв в українському просторі є широковідома практика використання 

«мови ненависті» у вітчизняних ЗМІ, за допомогою якої абсорбується розпалювання 

міжетнічної ворожнечі.  

У рамках проведеного дослідження «Кримські ЗМІ. Мова ворожнечі» було 

опрацьовано публікації 29-ти загальнокримських та місцевих друкованих ЗМІ, унаслідок 

чого було виявлено 218 випадків непоштивого висловлювання про представників 

інших етнічних груп [188]. Перше місце щодо некоректних закидів займають українці 

(109 згадувань), на другому місці – росіяни (61), на третьому – кримські татари (41) 

[188]. Основу висловлювань щодо українців складали звинувачення у націоналізмі, шові-

нізмі, екстремізмі, росіян було звинувачено у використанні та розповсюдженні 

образливих анекдотів, кримських татар – у вимаганні надання привілеїв за національною 

ознакою [188]. 

Варто звернути особливу увагу на прояви ксенофобії та расизму зі сторони 

можновладців та державних службовців. Зокрема, відповідно до даних моніторингу 

«Злочини на ґрунті ненависті в Україні», протягом вказаного часу його проведення 

було зафіксовано 38 таких випадків, 30 з яких стосувалися представників ромської 

національності [201]. Необхідно зауважити, що більшість промов була проголошена в 

західних регіонах нашої країни, хоча географічних особливостей таких проявів раніше в 

країні не було, іншим, на жаль, активним у цьому плані регіоном залишається Крим [74]. 

Про таку негативну тенденцію наголошується і в доповіді ЄКРН, зокрема, це стосується 

некоректної поведінки щодо представників різних національностей під час виборчої 

кампанії 2010 року [682]. Крім цього, ми погоджуємося з думкою деяких експертів, 

що складна міжетнічна ситуація в країні є не стільки наслідком міграційних процесів та 

особливостей релігійних взаємовідносин, скільки наслідком фактичного нав’язування 

політиками у процесі боротьби за владу [38]. 

Значну роль у розповсюдженні та розпалюванні расизму, ксенофобії та нетерпимості 

відіграє на сьогодні мережа Інтернет. Український інформаційний простір є базовим для 

поширення інформаційного продукту більш розвинених країн. У фінансовому та 

політичному плані – це продукція американської культури, в ідеологічному – російський 

інформаційний продукт, чия питома вага в інформаційному просторі України надзви-
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чайно велика (за різними даними, від 30 до 45 %) [32]. Як наслідок, відбуваються процеси 

руйнації існуючих культурних традицій, насамперед, засобами аудіовізуальних ЗМІ,  

що дає підстави стверджувати про вторинність саме власного інформаційного ринку 

України щодо більш потужних, завдяки процесам глобалізації, інформаційних ресурсів. 

На запит «расизм» у пошуковій системі Google знаходимо близько 3 млн результатів, 

«нетерпимості» – 25 тис., «ксенофобії» – 46 тис., «дискримінації» – близько 4 млн. Така 

ситуація характерна не лише для України, це сучасна тенденція розвитку суспільства. 

Спираючись на дані соціологічного моніторингу щодо феномену кібер-ненависті в 

українському мережевому просторі, прослідковуємо, що практично всі коментарі 

нетерпимості націлені проти росіян, українців і євреїв, інші національності майже не 

представлені у дискурсі. У досліджені підкреслено, що коментарі ненависті стосовно 

жителів західних регіонів України відрізнялися більшою категоричністю й значно 

частіше містили заклики до фізичного знищення і насильства [188]. 

Наразі глобалізуються стереотипи, що проповідують недопустимість ідеологічного 

та регіонального характеру, зокрема, «донецькі – галичани» / «українофоби – націона-

лісти», які користуються великою популярністю у деяких суб’єктів суспільно-політичного 

життя країни. За даними результатів дослідження «Расизм і ксенофобія в Україні: 

міфи і реальність», проблема ксенофобії та расизму серед українців здебільшого штучно 

загострюються та провокуються за допомогою «умисного провокування і образи 

етнічних груп, перекручування інформації, подій, навішування на українців ярликів 

антисемітів, нацистів і ксенофобів» [437]. 

Неконтрольоване збільшення інтернет-сайтів, на сторінках яких пропагують 

ксенофобію, міжетнічну та расову нетерпимість. До таких сайтів, за офіційними даними, 

належать: веб-сторінки організацій («СНА», «Патріот», неформальних локальних 

угруповань («Реактор», «Автономний опір» та ін.), сторінки різноманітних спільнот у 

соціальних мережах тощо [437] та навіть своєрідна їх поетизація. Подальше збільшення 

ролі Інтернету у житті людей певним чином перетворює його на дієвий інструмент 

популяризації таких ідей, заохочення до вступу до лав праворадикальних організацій, 

організації та координації їх діяльності. 

Практична неможливість відстеження та контролю проявів нетолерантності в 

Інтернеті, а особливо в соціальних мережах, пояснюється розташуванням їх серверів 

поза межами України, а відтак притягнути авторів забороненого контенту до кримі-

нальної відповідальності не видається можливим. 

Особливого значення в сучасних умовах набуває поширення ідей правого радикалізму 

серед молоді. Оскільки молодь є одним із найактивніших користувачів Інтернету, 

відповідно вона стає об’єктом пропаганди через мережу праворадикальних ідеологій, які 

базуються на ідеях міжнаціональної та расової нетерпимості. Осередками таких ультра-

правих організацій, передусім, стають великі міста України: Київ, Дніпропетровськ, 

Донецьк, Харків, Львів, Миколаїв, Одеса, Сімферополь тощо. Активісти таких орга-

нізацій активно здійснюють пропагандистські кампанії, підтримують міжнародні зв’язки, 

здебільшого, на думку деяких дослідників, із російським ультраправим рухом.  

З огляду на такі тенденції, викликає певне занепокоєння збільшення випадків 

конфліктної поведінки окремих представників населення країни щодо мігрантів на ґрунті 

расової та етнічної нетерпимості. Саме тому сьогодні особливо актуальне формування 

толерантного ставлення до іммігрантів, етнокультурна та расова ідентичність яких не є 

традиційною для нашої країни. Невідкладного формування й впровадження потребує 

ефективна державна політика інтеграції іммігрантів в українське суспільство. 

6. Посилення впливу глобалізаційних процесів на внутрішнє та зовнішнє життя 

населення та держави. Україна сьогодні відчуває вплив лише першої хвилі глобалізації, 

яка розпочалася після проголошення незалежності та подальшої активізації її міжна-

родної діяльності. Деякі дослідники стверджують, що обраний Україною напрям на 
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інтеграцію до ЄС є одним із проявів глобалізаційних процесів у державі, який, до речі, 

набирає обертів. Про таку тенденцію свідчить і наявний стан речей, відповідно до якого 

серед населення України збільшується довіра до зовнішніх установ і відчувається певна 

криза щодо ставлення до власних соціально-політичних інституцій. Наприклад, відпо-

відно до результатів Європейського соціального дослідження, найвищий показник довіри 

до державних інституцій в Україні спостерігався протягом 2005 р., найнижчий – у 

2009 році [559]. Починаючи з 2011 р., знову спостерігається зменшення рівня довіри 

громадян до державних інституцій, унаслідок чого Україна зайняла останні місця в 

рейтингу серед 26 країн Європи: рівень довіри до Верховної Ради становив 1,99 бали, 

до судово-правової системи – 2,26 бали, до міліції – 2,5 бали. Відповідно до рівня 

довіри політикам Україна 2011 р. випереджала лише Грецію, а за рівнем довіри 

політичним паріям перебувала на одному рівні з Болгарією, випереджаючи лише 

Грецію та Хорватію (рис. 4.26) [143]. 

 
Рис. 4.26. Рівень політичної довіри в різних країнах 

 

У 2012 р. ситуація стала ще гіршою [143] (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Динаміка довіри до суспільно-політичних інституцій 
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Рівень показників довіри взаємопов’язаний із рівнем показників рівня задоволеності 

життям населення. У 2011 р. населення України, порівняно з населенням європейських 

країн, було найменше задоволене рівнем свого життя (4,82 бали за 10-бальною шкалою) 

та вважало себе дуже нещасливим (5,86 бали). А щодо незадоволеності існуючою 

діяльністю уряду та станом економіки (2,25 та 2,25 бали відповідно), українці випередили 

лише греків.  

Варто зауважити, що найгірші показники соціального самопочуття населення України 

були у 1998 р. – 33,7 бали, найкращі показники припадають на весну 2009 р. – 39,4 бали. 

У подальші роки ми спостерігаємо лише погіршення цих показників: 2010 р. – 38,6 бали, 

2012 р. – 37,4 бали. Але якщо раніше основним показником незадоволення рівнем 

соціального самопочуття було погане матеріальне положення, то 2012 р. додаються такі 

показники, як відсутність рішучості для досягнення власних намічених цілей, 

невпевненість у власних силах та можливостях, відсутність ініціативи та самостійності 

щодо необхідності розв’язання життєвих проблем. З огляду на таку ситуацію, стає 

зрозумілим чому в 2012 р. 51 % громадян був дуже незадоволений своїм становищем 

у суспільстві, й лише 19 % вважали свій стан задовільним. А в прогнозах на 2013 р. 

українці практично не змінюють своїх можливостей: 51 % наголошує на відсутності 

будь-якого покращення свого становища, й лише 15 % сподіваються на покращення 

свого життя [54]. 

Згідно з офіційними даними щорічного «Рейтингу глобалізації», Україна кожного року 

змінює свої позиції щодо глобалізації та її впливу. Доречно наголосити, що в основі 

рейтингу знаходяться чотири основні параметри діяльності та активності держави: 

економічний (міжнародна торгівля, інвестиції, виплати та ін.); персональні контакти 

(поїздки та туризм, міжнародні телефонні переговори, поштові відправлення та ін.); 

технологічний (комунікації, високі технології, Інтернет та ін.); залученість до міжнародної 

політики (членство у міжнародних організаціях, кількість посольств та ін.). Враховуючи 

відповідні параметри, Україна у 2003-2004 рр. займала 43 місце, у 2005-2006 рр. – 39, у 

2007 р. – 50, у 2008 р. – 42 місце [651]. При цьому Україна ввійшла в десятку найбільше 

глобалізованих країн за одним із критеріїв – «членство в міжнародних організаціях». 

У 2011 році Україна опинилася вже на 53 місці, відразу після Росії, а у 2012 р. наша 

держава вже перебувала на 47 місці [205]. 

На міжнародній арені оцінка демократії та свобод в Україні значно погіршилася саме 

за останній рік. Згідно з щорічним рейтингом демократичних прав та громадянських 

свобод «Freedom House», Україну переведено з категорії вільних країн до «частково 

вільних» [642].  

У дослідженні, проведеному американською дослідницькою організацією Herіtage 

Foundatіon, Україна у 2012 р. посіла 163 місце в рейтингу економічних свобод серед 

179 країн світу. На 2013 р., відповідно до прогнозів цього рейтингу, Україна 

підніметься на 161 місце.  

Щодо рейтингу демократії країн світу у 2008 р. Україна займала 53 місце, у 2010 р. – 

вже 67, а 2012 р. опустилася на 80 місце. На сьогодні в Україні, з точки зору міжнародної 

спільноти, відбувається найбільший регрес у демократії серед усіх країн Європи. Саме 

тому їй відведено «почесне» сьоме місце серед країн із найбільшим занепадом 

демократії – після Мадагаскару, Фіджі, Ірану, Ефіопії, Єгипту та Гамбії [642].  

Таким чином, можемо зробити висновок, що сьогодні в Україні в етнонаціо-

нальній сфері відбуваються різновекторні процеси: 
1) у країні відбувається подальший процес зростання активності національних 

меншин, їхнього активного бажання брати участь у політичному житті суспільства та 
впливати на прийняття управлінських рішень; продовжує змінюватися національний 
склад та самосвідомість населення країни, що призводить до загострення міжетнічних 
відносин як між представниками різних етнічних груп, так і всередині них; поширюються 
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прояви ксенофобії, дискримінації та нетерпимості, які посилюються активною діяльністю 
праворадикальних груп; великими темпами скорочується рівень задоволення громадян 
своїм становищем та, відповідно, рівень довіри до існуючих суспільно-політичних 
інституцій; 

2) відбувається певна консолідація населення країни щодо питань територіальної 
цілісності держави й можливих варіантів зміни нею державного устрою; формується 
чітка позиція громадян щодо мовного питання; визнається необхідність впровадження 
відповідної законодавчої бази та дієвих механізмів щодо запобігання проявам негативних 
явищ у взаємовідносинах між представниками різних етнічних груп; поступово 
формуються стандарти необхідні для формування громадянського суспільства.  

У цілому, хоча внутрішньополітичні проблеми в країні не досягли того рівня, який би 
дозволив говорити про можливі конфлікти чи заворушення, певні загрози, що виникають 
вже зараз, змушують акцентувати увагу держави та її інституцій на можливих негативних 
наслідках для основних напрямів етнонаціонального розвитку України. 

 
 

4.3. Концептуальні засади сучасної державної етнонаціональної  
політики України 

 
Розвиток та інтеграція незалежної України в міжнародний політико-правовий простір 

зумовлюють необхідність вдосконалення правових регуляторів етнонаціональної сфери. 
Якнайшвидшого затвердження потребують законодавчі основи державної етнонаціо-
нальної політики, при її формуванні перевагу, мабуть, варто надати забезпеченню індиві-
дуальних і групових прав на основі пріоритетності перших. Вибір такої концептуальної 
моделі зніме проблему пошуку оптимальних правових форм забезпечення «статусів» 
етнічних спільнот і ранжування цих спільнот за «статусами». Якщо не відмовитися від 
існуючої орієнтації на пріоритетність групових прав, постане питання щодо необхідності 
законодавчого закріплення державного статусу української етнічної нації. Тому для 
української етнонаціональної політики сьогодні є актуальними слова Карла Поппера, 
які цитує у своїй книзі відомий німецький дослідник і політичний діяч Ральф Дарендорф: 
«Ми можемо повернутися до племені, але якщо ми хочемо залишитися людьми, ми 
повинні рухатися вперед до громадянського суспільства» [130, с. 240].  

Саме тому на сьогодні Україна намагається послідовно реалізувати європейський 
вимір етнонаціональної політики, який повинен ґрунтуватися на відповідних принципах 
(рис. 4.27). 

 
Рис. 4.27. Основні принципи етнонаціональної політики 

Принципи етнонаціональної політики 

1) повага прав людини та основних свобод, у тому 

числі національних, незалежно від статі, віри, 

соціального становища та регіону проживання; 

2) правове регулювання прав та свобод націона-

льних меншин; 

3) створення належних умов для розвитку 

багатона-ціонального українського суспільства; 

4) здійснення державної етнонаціональної політики 

відповідно до Концепції та довгострокових 

державних програм. 
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Одним із перших законодавчих актів, який гарантував дотримання прав та свобод 

національних меншин в Україні, є Декларація про державний суверенітет (табл. 4.4) 

[134, с. 47]. 

Таблиця 4.4 

Основні положення Декларації про суверенітет  

щодо прав та свобод національних меншин в Україні 

Декларація про 

державний 

суверенітет 

України 

Характеристика 

Розділ ІІ Громадяни всіх національностей складають народ України 

Розділ ІV Держава забезпечує рівність перед законом усіх громадян 

незалежно від походження, соціального і майнового стану, расо-

вої та національної належності, статі, освіти, мови, політичних 

поглядів, релігійних переконань, роду та характеру занять, 

місця проживання та інших обставин 

Розділ VІІІ Проголошення незалежності не призведе до порушення прав 

людини будь-якої національності, а держава забезпечить повну 

свободу розвитку всіх національних мов та культур 

 

Як суверенна демократична держава Україна проводить свою зовнішньополітичну 

діяльність на основі принципів, закладених традиційною (Вестфальською) системою 

міжнародних відносин. Пріоритетними в її зовнішній політиці є принципи гарантування 

національної безпеки та відсутність втручання у внутрішні справи інших держав. В 

українській науці державний суверенітет розглядається переважно у правовому аспекті. 

Його визначають як політичну та правову характеристику державної влади, яка полягає у 

винятковому праві держави самостійно вирішувати свої внутрішні та зовнішні проблеми, 

здійснювати внутрішню і зовнішню політичну діяльність. Проте сьогодні в умовах інтег-

рації національних держав у міжнародне співтовариство та зміни їх ролі в міжнародній 

системі перед українськими науковцями і державними практиками постає потреба 

наукового переосмислення змісту та особливостей державного суверенітету. 

Бажаючи не зашкодити (і це ґрунтується на історичній традиції українського етносу), 

не порушити і не обмежити права інших людей неукраїнського походження, Україна 

одразу проголосила «Декларацію прав національностей України» (1 листопада 1991 р.) 

[133], маючи на увазі ту істину, що ніхто, який волею долі чи бажанням волі опинився 

тут, не має бути обмеженими у правах, порівняно з представниками титульної корінної 

державотворчої нації (рис. 4.28), про що наголошено у ст. 1 та знаходить своє про-

довження у ст. 6 документа [273]. 
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Рис. 4.28. Законодавче гарантування прав для осіб неукраїнського походження 

 
Ухвалення Декларації було важливим політичним кроком, який не лише вносив 

основи регулювання життя українського суспільства, а й відіграв важливу роль у 
підготовці та проведенні референдуму щодо проголошення незалежності України. Як 
засвідчили результати виборів, більшість громадян підтримала ідею та повірила в 
можливість створення незалежної правової держави України. 

Хоча в цілому основні засади та принципи етнічної політики України варто формувати 
відповідно до основних положень Конституції, в якій окреслене національне питання. За 
змістом Преамбули Конституції України, основу українського народу складають дві 
складові – представники української нації та громадяни інших національностей, що 
знаходить своє підтвердження в наступних статтях Конституції [247]. 

Наприклад, стаття 10 Конституції визначає державною мовою українську [247]. Отже, 
держава повинна забезпечувати всі належні умови для розвитку та функціонування 
української мови в усіх сферах суспільно-політичного життя громадян на всій своїй 
території без виключень. Крім того, держава гарантує можливість вільного розвитку, 
використання та захист російської мови та інших мов національних меншин.  

Статтею 11 Основного Закону закріплено основні положення щодо консолідації та 
розвитку української нації, її історичної свідомості, традицій та культури, а також 
вона гарантує та забезпечує розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної 
самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, формуючи таким 
чином певну тріаду (українська нація, корінні народи, національні меншин), які всі 
разом становлять український народ [247]. У ст. 12 Закону прописано задоволення 
державою національно-культурних та мовних потреб українців, що проживають за 
межами держави. Пункти 3 та 4 ч. 1 ст. 92 Конституції України гарантують визначення 
прав корінних народів та національних меншин, можливий порядок застосування мов 
згідно з  основними положеннями відповідних законодавчих актів [247]. 

Отже, права національних меншин повинні становити окрему групу громадянських 
прав, оскільки їх співвідношення з правами людини є досить своєрідним й потребує 
окремої уваги. Загальноприйняте твердження про первинність прав людини не повинно 
протиставляти правам національних меншин. Натомість гарантування та дотримання прав 
людини як окремої особи може бути досягнуто за умови одночасного забезпечення її 
основних національних та етнічних прав. Визначальним принципом правового статусу 
особи є принцип рівноправності незалежно від будь-яких чинників, у тому числі націона-
льності, мови, расової приналежності. 

Стаття 1 

Українська держава гарантує 

всім народам, національним 

групам, громадянам, що про-

живають на її території, рівні 

політичні, економічні, со-

ціальні та культурні права… 

Дискримінація за націона-

льною ознакою забороня-

ється і карається законом  

Стаття 6 

Українська держава гарантує всім 

національностям право створювати свої 

культурні центри, товариства, земляцтва, 

об’єднання. Ці організації можуть 

здійснювати діяльність, спрямовану на 

розвиток національної культури, прово-

дити в установленому законом порядку 

масові заходи, сприяти створенню націо-

нальних газет, журналів, видавництв, 

музеїв, художніх колективів, театрів, 

кіностудій 
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Щодо правового регулювання прав та свобод національних меншин, вітчизняне 

законодавство не встановлює жодних критеріїв для визначення національних меншин, 

за винятком виявлення почуття національного самоусвідомлення та спільності між 

собою. 

Законом України «Про національні меншини в Україні» гарантується, по-перше, 

захист державою всіх громадян на рівних підставах, по-друге, рівні політичні, соціальні, 

економічні та культурні права і свободи незалежно від національного походження, а 

також можливість розвитку національної самосвідомості та самовиявлення [458]. Інакше 

кажучи, тут змішано громадянські та етнокультурні права. Законом наголошується 

необхідність дотримання всіма громадянами, незалежно від національної приналежності, 

основних положень задекларованих у Конституції та Законах України, сприяти дотри-

манню її державного суверенітету та територіальної цілісності, виявляти повагу до мови, 

культури, традицій тощо. Але ми бачимо, що постійні випадки порушення вимоги цієї 

статті (заяви про двомовність, федеративний устрій, прояви ксенофобії) практично не 

несуть жодної кримінальної й навіть адміністративної відповідальності. 

У Законі закріплено поняття «національна меншина» як група громадян України, «які 

не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення 

та спільності між собою» [458]. Доречно наголосити, що в Законі було враховано 

побажання, які були висловленні національно-культурними товариствами. Винятком 

стало положення про відсутність права в національних меншин створювати національно-

культурні одиниці, що визвало певну критику з боку деяких лідерів національних громад. 

Статтею 5 Закону «Про національні меншини» забезпечується врахування інтересів та 

потреб національних меншин законодавчою і виконавчою владою, органами місцевого 

самоврядування через створення постійно діючих комісій щодо питань міжетнічних 

відносин та дорадчих органів із представників національних меншин [458]. Крім цього 

дорадчі органи з представників національних меншин можуть бути створені та 

функціонувати при місцевих Радах народних депутатів.  

Однак до цього часу чітко не визначено, за яким принципом мають формуватися 

постійні комісії з питань міжнаціональних відносин у місцевих радах, механізм 

фінансування цих комісій, а також кого слід вважати представником національної 

меншини під час формування дорадчих органів. Немає визначеності й щодо ідентичності 

з юридичної точки зору паралельно вживаних у Законі «Про національні меншини» [458] 

понять: «національні громадські об’єднання» і «громадські об’єднання національних 

меншин» як між собою, так і з поняттям «об’єднання громадян» (Закон України «Про 

об’єднання громадян»). 

Статтею 6 Закону закріплено положення, згідно з яким «держава гарантує всім 

національним меншинам права на національно-культурну автономію» [458]. Але ця 

гарантія Закону ніким ще не була переглянута і ніким ще не була відмінена, й сучасні 

тенденції до сепаратизму завжди можуть спертися на таку вимогу національно-

культурної автономії. 

У ст. 11 проголошено: «Громадяни України мають право вільно обирати та відновлю-

вати національність» [458]. Але у контексті прав людини абсолютно чітко має бути 

регламентовано, що особа має право отримати від попередніх поколінь і від держави ті 

цінності, які є автентичними саме для цієї меншини. Але вибір національності в сучасних 

умовах, як ми бачимо, нерідко пов’язаний із меркантильними інтересами, коли грома-

дянин проголошує себе або людиною світу, тобто людиною поза національністю, або 

обирає для себе національність тієї країни, до якої він хоче виїхати на проживання, 

тому що рівень життя в цій країні набагато вищий, ніж на батьківщині, тобто таким 

способом долучитися до тієї спільноти, яка, власне кажучи, і створила такий високий 

рівень життя. 



● Державна етнополітика України в умовах глобалізації ● 

 

219 

Ще одним моментом, який заслуговує на увагу, є положення ст. 14 закону «Про 

національні меншини в Україні», яка гарантує право національним громадським 

об’єднанням висувати своїх кандидатів на виборах до органів державної влади, відповідно 

до закріплених Конституцією України положень, законом про вибори народних депутатів 

України і депутатів місцевих Рад народних депутатів [458]. Як наслідок, національні 

об’єднання отримали можливість виступати суб’єктами політичних відносин, що 

надавало етнічним групам додаткові можливості для активної участі в політичній діяль-

ності. На жаль, задеклароване право залишилося поза увагою в існуючому виборчому 

законодавстві України.  

Стаття 19 визначає, що «якщо міжнародним договором України встановлено інші 

положення ніж ті, які містяться в законодавстві України про національні меншини, то 

застосовуються положення міжнародного договору» [458]. Зважаючи на необхідність 

дотримання міжнародних норм, слід зазначити, що не завжди міжнародне 

співтовариство може врахувати і забезпечувати конкретні проблеми, які є в Україні. 

Це, наприклад, можна простежити на положеннях Європейської хартії про регіональні й 

міноритарні мови. Таким чином, не вдаючись до ґрунтовного аналізу інших законодавчих 

і нормативних актів, можна помітити, що за роки незалежності нагромадилось чимало 

проблем у сфері регулювання етнополітики і міжнаціональних відносин в Україні. 

Основні положення Закону «Про національні меншини в Україні» свідчать про 

відсутність у правовому полі України чіткого розмежування понять «національна» та 

«етнічна» меншини, а більшість його статей присвячено статусу етнонаціональних 

спільнот [458]. 

Ще одну з правових колізій в етнонаціональній сфері спричинили недоліки Закону 

України про ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин [368]. 

Відсутність у цьому Законі адекватного українським реаліям визначення терміна 

«регіональні мови або мови меншин» зумовила системні вади запроваджених конкретних 

правових норм. Особливо проблема мови загострилася після виборчої кампанії 2006 р., 

коли низка регіональних адміністрацій почала ухвалювати рішення щодо надання 

російській мові статусу регіональної мови, посилаючись саме на Європейську хартію 

регіональних мов або мов меншин. Насамперед, п. 2 Постанови Верховної Ради України 

засвідчив, що положення Хартії застосовується до мов таких національних меншин 

України: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, 

молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької та угорської 

[368]. Наголосимо, що немає такої мови, як єврейська, є мови іврит та ідиш. Іврит є 

державною мовою держави Ізраїль, ідиш мова, насамперед, європейських євреїв, котра 

сформувалась на базі рейнських діалектів німецької мови у пізньому середньовіччі і 

побутує практично і за наших часів. Неповним, на нашу думку, є також сам перелік 

національних менших. Скажімо, до нього не включено мови таких давніх, питомих для 

української землі етносів, як караїми та кримчаки, мови яких знаходяться під загрозою 

вимирання. І нарешті, порушено сам принцип Європейської хартії. Звернемось до тексту 

Хартії: у ст. 1 подається визначення регіональних мов або мов меншин. Зокрема це такі 

мови, які: «а) традиційно використовуються в межах певної території держави 

громадянами цієї держави, які складають групу, що за своєю чисельністю менша ніж 

решта населення цієї держави; та б) відрізняються від офіційної мови (мов) цієї держави»; 

і далі особливо наголошується, що цей термін, тобто «регіональні мови або мови 

меншин» «не включає діалекти офіційної мови (мов) держави або мови мігрантів» [168, 

с. 7-8].  
Інакше кажучи, законодавчий акт Верховної Ради України не врахував дві обста-

вини: по-перше, що у ньому має йтися, насамперед, про ті мови, яким загрожує 
зникнення, а по-друге, не зазначено мови, які принесли з собою мігранти на українську 
територію. І в цьому контексті стає зрозумілим, що перелік, наведений у Постанові, 
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далекий від досконалості, оскільки переважна більшість наведених мов має носіїв 
поза межами України у своїх власних, титульних державах, а на території України 
вони захищені державними гарантіями. 

Свого часу на законодавчому рівні було закріплено статус української мови як 
державної в Україні та мови міжнаціонального спілкування. Але недосконалість основних 
положень закону та відсутність дієвих механізмів контролю та відповідальності зробило 
його виконання досить неефективним.  

Отже, відсутність ефективної мовної політики та правового забезпечення її статусу 
призвели до появи мовної кризи в Україні, яка з часом перетворилася на суто політичну, 
про нагальність вирішення якої згадували лише напередодні важливих політичних подій. 
Апогею вирішення мовного питання досягло у 2012 р., коли на розгляд до Верховної Ради 
було внесено законопроект «Про засади державної мовної політики», ініційований 
депутатами В. Колесніченком і С. Ківаловим з подальшим його ухваленням 3 липня 
2012 р. [349], а для забезпечення виконання закону було заплановано витратити з 
бюджету країни 582 млн 239 тис. грн: у 2013 році – більше 168 млн грн, у 2014 році – 
понад 220 млн грн, у 2015 році – понад 192 млн грн, а з місцевих бюджетів до 2015 року 
понад 1 млн грн [490]. Ухвалений закон передбачає використання в Україні регіональних 
мов, чим і скористалися 9 регіонів України, а 3 регіони країни виявили небажання 
виконувати його основні положення, що певним чином було наслідком протистояння 
політичних сил у країні. Це призвело до того, що практично відразу після ухвалення 
закону було створено робочу групу з його доопрацювання. Але крім робочої групи, за 
внесення змін до ухваленого закону долучилися й інші депутати та політичні сили. 
Зокрема, у грудні 2012 р. народний депутат М. Катеринчук вніс до Верховної Ради проект 
Закону України «Про державну мову України», який направлений на захист української 
мови як державної та окреслює сфери її обов’язкового використання [140]. У січні 2013 р. 
Верховній Раді було представлено ще один законопроект «Про функціонування 
української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні», 
ініційований депутатами опозиції В. Яворівським, М. Матіос та І. Фаріон, який знову 
ж таки направлений на необхідність створення дієвих механізмів щодо розвитку, 
поширення та використання української мови як державної [387]. Але автори цього 
законопроекту вимагають визнання мов національних меншин іноземними мовами в 
Україні й посилюють вимоги щодо регіональних мов у державі [387]. З огляду на таку 
ситуацію, можновладці все частіше почали говорити про можливість проведення 
референдуму в Україні щодо мовного питання [484]. Те, що діється навколо Закону 
України «Про засади державної мовної політики», засвідчує про відсутність належного, 
свідомого бажання вирішити мовне питання в країні, яке потребує, по-перше, підтримки 
та захисту української мови як державної, по-друге, толерантного ставлення до мов 
національних меншин. 

Зважаючи на вказане, можна стверджувати, що вітчизняне законодавство намагається 
відповідати нормам міжнародного законодавства щодо прав національних меншин та 
дотримуватися їх. Але в більшості випадків бажання відповідати нормам міжнародно-
правовим актам призводить до неузгодженостей та декларативності вітчизняного 
законодавства.  

Працюючи над розробкою основних положень етнонаціональної політики, необхідно 
враховувати цілу низку факторів, зокрема, особливості демографічних процесів, історичні 
передумови формування нації та народу, особливості процесів формування національної 
держави, національний склад населення тощо. В основі більшості цих факторів лежить 
питання громадянства та її складових у державі. Важливу роль на сьогодні, в умовах 
динамічності населення країни відіграють особливості міграційних процесів та необхід-
ність їх ефективного вирішення. 

Актуальним на сьогодні є питання громадянства. Закон України «Про громадянство 

України», ухвалений 8 жовтня 1991 р., ст. 4 Конституції України 1996 р. і нова редакція 
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названого вище закону 2001 р. у ст. 2. п. 1 закріпили принцип єдиного громадянства [446]. 

Відповідно до Закону українське громадянство надається за принципом місця народження 

та походження. Саме завдяки обранню так званого «нульового варіанту» надання 

громадянства, всі охочі громадяни колишнього СРСР, які проживали на території 

України на момент проголошення незалежності отримали можливість стати її 

громадянами [446]. Продовження такий підхід отримав у подальшому ухваленні Закону 

«Про громадянство України», відповідно до положень якого громадяни неукраїнської 

національності отримали можливість визначатися як національні меншини. Цей закон 

заклав правову основу формування політичної нації – українського народу – з представ-

ників титульного етносу та різних етнічних і національних груп.  

Варто нагадати, що до 27 грудня 1999 р. діяв Указ Президента України «Про порядок 

зміни громадянами України національності» від 31 грудня 1991 р. № 24, відповідно до 

положень якого громадяни країни мали можливість по досягненню 16-річного віку 

змінювати свою національність, обираючи між національністю матері чи батька. Іншими 

словами, це положення закріплювало принцип визначення національної належності 

громадянина, що мало відповідне закріплення в паспорті в графі національність. Але з 

часом, у зв’язку з необхідністю внесення деяких змін до законодавчої бази, дію цього 

положення було відмінено. Зокрема, Законом України «Про громадянство» від  

18 січня 2001 р. громадянство України розглядається як правовий зв’язок між 

фізичною особою і Україною, що полягає у взаємних правах і обов’язках.  

Відповідно до закріплених у Конституції положень (ст. 4), в Україні на сьогодні існує 

єдине громадянство. Але деякі норми Закону «Про громадянство України» розглядають 

можливість подвійного громадянства, але лише у тому випадку, коли «діти одночасно з 

громадянством України набувають також громадянство іншої держави», якщо вони 

були народжені від громадян України поза межами України. 

Але зростаючі тенденції щодо отримання громадянами України громадянства 

інших держав викликали необхідність врегулювання відповідного питання. Саме на 

основі такої ситуації в лютому 2013 р. до Верховної ради було внесено законопроект 

«Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України» щодо подвійного 

громадянства в Україні», ініційований народним депутатом Л. Мимирським, який 

передбачає внесення відповідних змін для врегулювання ситуації [378]. Така ініціатива 

знову призвела до розколу політичних сил і громадян на прихильників та противників 

внесення відповідних змін, тому, чи буде це продовженням сценарію мовного 

питання, покаже час.  

Також на особливу увагу заслуговує проблема законодавчого вирішення в Україні 

міграційної проблеми, оскільки, по-перше, відсутність належного рівня економічного 

розвитку країни змусила певну частину громадян, серед яких і етнічні українці, стати 

трудовими мігрантами, по-друге, відбувається неконтрольований приплив мігрантів в 

Україну з інших країн.  

Сьогодні в Україні існує достатня нормативно-правова база щодо регулювання 

міграційної політики, про що свідчить низка ухвалених законів, зокрема, закони України 

«Про імміграцію» (2001) [454], «Про біженців» (2001) [440], «Про громадянство України» 

(2001) [447], «Про правовий статус іноземців» (1994 рік, остання редакція 2005 року) 

[465]. Поряд із цим, урядом прийнято низку постанов, які регулюють окремі питання 

та формують механізми їх реалізації, але на міграційному полі немає базового закону 

з визначенням основних цілей та інструментів, а також державних інституцій, що 

приймають рішення та реалізовують їх. Відтак ухвалення всіх нормативних актів 

щодо міграції (наприклад новий закон про біженців, який запроваджує додаткові 

форми захисту шукачів притулку) відкладається. 

Отже, за наявності належних умов, як свідчить існуючий міжнародний досвід, 

національні меншини чинять значний вплив на процес формування та функціонування 
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у демократичних країнах стабільних політико-правових систем, покращують ефектив-

ність діяльності існуючих державних та громадських інституцій. Таку роль національні 

меншини можуть виконувати за умови сприйняття їх як невід’ємної складової 

суспільства. З іншого боку, наявність систематичного порушення прав національних 

меншин призводить до погіршення соціально-політичної ситуації в країні, регіоні, а 

інколи призводить до проявів ксенофобії, і, як наслідок, стають причинами конфліктних 

ситуацій. 

На сьогодні більшість існуючих законодавчих актів, які направлені на закріплення 

прав національних меншин, містить більше протиріч та законодавчих колізій, ніж 

передумов до консенсусу та стабільності міжетнічних відносин. Причиною такої ситуації 

є наявна внутрішня неузгодженість вітчизняного законодавства у сфері етнонаціональної 

політики, що, у свою чергу, призводить до її виключної декларативності. Тому сформу-

вати цілісну законодавчу базу етнонаціональної політики буде неможливо доти, поки не 

будуть вироблені та уніфіковані стратегічні пріоритети у сфері етнонаціональної 

політики. 

Отже, існує нагальна потреба в ухвалення закону, який був би спроможний врегулю-

вати всі проблемні питання щодо статусу української нації як титульної, національних 

меншин та корінних народів. Необхідність посилюється потребою розвитку положень 

преамбули, статей 10, 11, 12 та 92 Конституції України, які на сьогодні реалізовані в 

законодавчих актах України лише фрагментарно. 

Такі проекти вже були й називалися по-різному: «Концепція державної етнонаціо-

нальної політики», «Про Основи державної етнонаціональної політики». Їх розробниками 

та експертами були працівники Держкомнацміграції і Мін’юсту України, народні 

депутати, науковці [473]. Але, на жаль, і до сьогодні ці проекти залишаються лише 

проектами. 

Кожного разу під час подання нового проекту виникало безліч запитань щодо його 

змісту, основних понять та положень, що у свою чергу призводило до відкладання 

ухвалення цього документа. Але 29 лютого 2012 р. Кабінетом Міністрів України було 

схвалено проект Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної 

політики України», який знову ж таки не позбавлений певних недоліків. Розробкою 

проекту займалося Міністерство культури на виконання Указу Президента України 

№ 615/2010 від 14 травня 2010 р. «Про додаткові заходи з облаштування кримських татар, 

інших осіб, депортованих за національною ознакою, та їх нащадків, які повернулися чи 

повертаються на постійне місце проживання в Україну» [473]. 

Основну увагу ми приділимо двом останнім законопроектам щодо державної 

етнонаціональної політики України, які в цілому врахували зауваження до текстів 

попередніх подібних документів, один із яких був ініційований М. Джемілєвим (далі – 

Концепція М. Джемілєва), а інший Кабінетом Міністрів України (далі – Концепція 

Кабміну). 

У пояснювальній записці законопроектів у цілому зазначено, що актуальність 

ухвалення такого законопроекту викликана необхідністю приведення існуючої 

нормативно-правової бази у сфері міжнаціональних відносин до відповідності основних 

положень Конституції України та відповідних міжнародних документів, які набрали 

чинності у встановленому порядку [437]. Варто відзначити, що розроблення цього 

проекту є також необхідністю щодо взятого курсу України на євроінтеграцію. 

Щодо загального змісту проектів, то вони складаються з 9 розділів у проекті 

Кабміну та 8 розділів проекту М. Джемілєва (табл. 4.5). 
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Таблиця 4.5 

Основні розділи Концепцій державної етнонаціональної політики  

України М. Джемілєва і Кабміну 

Концепція  М. Джемілєва Концепція  Кабміну 

Загальні положення Загальні положення 

Зміст понять, які вживаються у Концепції Визначення термінів 

Стан етносоціального та етнополітичного 

розвитку України 

Основні принципи державної етнонаціона-

льної політики 

Принципи державної етнонаціональної полі-

тики 

Мета та основи завдання державної етно-

національної політики 

Мета і завдання державної етнонаціональної 

політики в Україні 

Основні напрями державної етнонаціональної 

політики 

Основні напрями державної етнонаціональної 

політики 

Механізм реалізації державної етнонаціо-

нальної політики 

Механізми реалізації державної етнонаціона-

льної політики 

Фінансове забезпечення реалізації державної 

етнонаціональної політики 

Прикінцеві положення Міжнародне співробітництво 

Стан етносоціального та етнополітичного роз-

витку України 

Очікувані результати 

 

Зупинимося більш детальніше на характеристиці кожного з розділів. 

У першому розділі «Загальні положення» Концепції М. Джемілєва наголошується, 

по-перше, на необхідності формування та функціонування в Україні соціальної правової 

держави відповідно до сучасних світових і європейських стандартів у галузі прав людини, 

по-друге, консолідації Українського народу, утвердженні в українському суспільстві 

засад гуманізму і демократії, забезпеченні всебічного розвитку кожної окремої особи 

та етнічних спільнот [455]. 

У Концепції Кабміну у вказаному розділі акцентується увага на таких аспектах: 

по-перше, Україна – країна з поліетнічним та поліконфесійним складом населення, й 

саме ця особливість складу населення виступає важливим рушієм соціально-

економічних та суспільно-політичних процесів, що відбуваються в державі; по-друге, 

окреслено етнічну та національну структуру українського суспільства, й наголошено, 

що загальнонаціональна консолідація, етнічна та національна злагода створюють всі 

необхідні передумови для ефективного функціонування багатокультурної держави, 

якою є Україна; по-третє, основою української моделі державної етнонаціональної 

політики є всі складові, які утворюють поліетнічне українське суспільство, й забезпе-

чуються всіма необхідними умовами для збереження та розвитку своєї етнокультурної 

самобутності. Крім цього, наголошується, що держава гарантує рівні можливості для 

задоволення етнокультурних потреб як представникам української нації, корінним 

народам, так і національним меншинам [455]. 

Ці положення Концепції ще раз підтверджують думку деяких науковців, що це 

спроба задовольнити всіх, хто підтримує ідею необхідності формування в сучасній 

Україні неетнічної – громадянської або ж політичної – нації. Сьогодні українська 

концепція етнодержавотворення виходить із уявлень про розподіл українського 

суспільства на титульний етнос та етнічні меншини. Модель «поліетнізму» веде до 

закріплення етнополітичної диференціації регіонів України, не виключено, що в 

окремих регіонах зазначена модель може призвести до загострення і появи «гарячих» 

етноконфліктів. Модель «титульного етносу» та «етнічних меншин» – найоптимальніший 

сценарій етнодержавотворення, що спирається на історичну традицію та відстоює захист 

національно-державних інтересів з позиції титульного етносу, відповідаючи при 

цьому демократичним нормам [318, с. 693]. Доречно буде навести точку зору М. Дра-

гоманова, який стверджував, що: «…національна єднота в державі не завше може 
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вести до більшої вільності й що думка про національність може бути причиною і 

насилування людей, і великої неправди» [146, с. 469].  

Отже, основна думка концепції: завдання держави полягають у тому, щоб сприяти 

кожному із неукраїнських народів зайняти у процесі національного пробудження те 

місце, яке якнайповніше відповідало б об’єктивним потребам представників цього народу 

чи етнічної меншини, і водночас зміцненню самої української державності [318, с. 556]. 

Як відмітив український етнополітолог Ю. Римаренко, «культурницька спрямованість 

підходу до етнонаціональних проблем, у тому числі до національних меншин, може 

спричинити етнічний конфлікт» [486, с. 204]. 

Наступний розділ присвячений основним термінам, що характеризують 

етнонаціональну політку України (рис. 4.29). 

 

Рис. 4.29. Основні поняття концепцій 
 

Зупинимося на деяких поняттях більш детально. Слід відзначити, що автори 

Концепцій врахували попередні зауваження, про що свідчить наявність у тексті поняття 

«державна етнонаціональна політика» (рис. 4.30).  

 
 

Концепція М. Джемілєва 

– Державна етнонаціональна політика 

України  

– Об’єкти державної етнонаціо-

нальної політики  

– Етнічна спільнота, Національна 

більшість  

– Меншина в меншині, Націона-

льна меншина  

– Корінний народ, Етнічна группа, 

Репатріанти, 

– Українська діаспора, Національно-

культурна автономія, Заходи посиленої 

підтримки 

Концепція Кабміну 

– Державна етнонаціона-льна 

політика України  

– Об’єкти та суб’єкти дер-

жавної етнонаціональної політики, 

Етнічна ідентичність, Етнічна спі-

льнота  

– Етнонаціональні відносини, 

Етнос, Закордонний українець, Ко-

рінний народ, Ксенофобія, Націо-

нальна меншина, Національно-

культурна автономія, Толерант-

ність, Українська нація, Україн-

ський народ 

Концепція М. Джемілєва Концепція Кабміну 

Державна етнонаціональна політика –  

це органічна складова внутрішньої і 

зовнішньої політики держави, являє собою 

сукупність послідовних рішень і дій 

органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування, спрямованих 

на задоволення соціальних, політичних та 

культурних потреб етнічних спільнот та 

окремих громадян, що належать до них, на 

утвердження у суспільстві атмосфери 

міжетнічної толерантності, на зміцнення 

загальнонаціональної єдності. 

Державна етнонаціональна 

політика –  
це невід’ємна складова політики 

держави, спрямована на 

регулювання сфери 

етнонаціональних відносин  

з метою забезпечення 

гармонійного розвитку 

української нації, корінних 

народів і національних меншин 

в Україні. 

Рис. 4.30. Визначення поняття «державна етнонаціональна політика» в проекті 

Кабміну і проекті М. Джемілєва 
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Як бачимо, обидва поняття намагаються максимально охопити всю сферу 

етнонаціонального життя населення. Щодо об’єкта етнонаціональної політики України, 

то він практично залишився незмінним – етнічні спільноти та етнонаціональні відносини 

в Україні. Дещо по-іншому автори підійшли до визначення суб’єкта. Якщо в Концепції 

М. Джемілєва етнічні спільноти водночас виступають й суб’єктами у стосунках із 

державою, як ініціативна сторона в питанні забезпечення своїх прав і потреб, то в 

Концепції Кабміну суб’єктом є виключно держава. 

Доречно звернути увагу на наявність у Концепціях поняття «корінні народи» та 

«українська нація», які через суперечливість тлумачення політиками, правниками та 

широким загалом цих термінів, включені у вітчизняний правовий дискурс Конституцією 

України [522, с. 20], але не мають офіційних дефініцій. Зауважимо, що в проекті 

М. Джемілєва поняття «українська нація» відсутнє (рис. 4. 31).  

 
Рис. 4.31. Поняття «корінний народ» у Концепціях М. Джемілєва і Кабміну 

 

Ця обставина зумовлює концептуальні протиріччя багатьох проектів законів, що 

подаються на розгляд парламенту. З нею пов’язана відсутність правової і політичної 

визначеності щодо цілей державної етнонаціональної політики та способів їх досягнення.  

У практиці зарубіжних країн, на відміну від України, не використовується таке 

поняття, як «корінні народи», але на законодавчому рівні закріплене відповідне вико-

ристання того або іншого поняття щодо етнічних груп, які населяють країну. Наприклад, 

у Конституції Словенії використовуються такі поняття, як «корінні італійські та угорські 

етнічні громади», «національна меншина» і «етнічні групи», окремо використовується 

Концепція М. Джемілєва 

Концепція Кабміну 

 

Корінний народ – автохтонна етнічна спільнота, етногенез якої 

відбувся на території в межах сучасних кордонів України, становить 

етнічну меншість в складі її населення і не має власного державного 

утворення за межами Української держави. Корінними народами в 

Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.  

Корінний народ – спільнота, етногенез якої відбувся на території і в 

межах сучасних кордонів Української держави, об’єднана ознаками 

етнічної ідентичності та не має власного державного утворення за 

межами Української держави; створення необхідних умов для 

збереження етнокультурної самобутності якої забезпечується на тих 

самих засадах, що і для національних меншин. 

Українська нація – сукупність громадян України, які відносять себе до 

українського етносу, що історично проживає на території України і дав 

офіційну назву державі. 
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поняття «циганська громада»; Конституція Угорщини містить такі поняття, як «національні 

та етнічні меншини», Республіки Хорватія – «нація» та «меншина», Чехії – «національні 

та етнічні меншини» [267, с. 24]. У контексті вказаного варто звернути увагу на запропо-

новане у Концепціях поняття «національна меншина» (рис. 4.32). 

 
Рис. 4.32. Поняття «національна меншина» в Концепціях М. Джемілєва і Кабміну 

 

Поняття, запропоноване у Концепції Кабміну, практично повністю повторює поло-

ження Закону «Про національні меншини в Україні». Поняття, запропоноване Концепцією 

М. Джемілєва, також не позбавлено певних недоліків. По-перше, наявність такого 

суб’єктивного чинника, як хронологічні межі, адже не зрозуміло, як їх визначати й 

хто саме це повинен робити. По-друге, на сьогодні в деяких регіонах нашої держави 

етнічні українці є чисельно меншими, ніж представники національних меншин. По-третє, 

щодо бажання зберігати й розвивати свою етнокультурну ідентичність ми вже згадували 

білоруську меншину, яка, маючи всі необхідні умови, є однією з самих малоактивних 

національних меншин.  

Доречною є необхідність нагадати про існування робочого документа ООН 

№ 174/72/25/1996 w31 «Визначення меншин», в якому розглянуто з юридичної точки 

зору поняття «меншина» стосовно інших схожих понять (рис. 4.33) [331, с. 22-23]. 

На жаль, ні документ, ні його основні положення в юридичній практиці та на законо-

давчому рівні практично не використовуються в нашій країні, що, мабуть, пов’язано з 

існуючою практикою, зокрема в міжнародних документах, гарантувати права та свободи 

національним меншинам, окреслювати коло їх обов’язків, але не використовувати самого 

поняття. Наприклад, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права за відсут-

ності самого поняття у ст. 27 містить положення, щодо яких державою, в якій існують 

етнічні, релігійні та мовні меншини, особам, які належать до числа таких меншин, 

гарантується право вільно користуватися та дотримуватися своєї культури, релігії, мови. 

Крім того, такі документи, як Гельсінський Заключний акт 1975 р., Заключні документи 

Віденської зустрічі 1989 р. та Паризька Хартія для нової Європи 1990 р. не містять 

поняття «національна меншина», але окреслюють загальні умови, необхідні для вирішення 

Концепція М. Джемілєва 

Національна меншина – стала група громадян України не українського 

етнічного походження, яка традиційно (не менше 100 років) проживає на 

території України в її сучасних державних кордонах, є чисельно меншою 

за етнічних українців, має спільні етнічні, мовні, культурні, релігійні 

характеристики, що відрізняють її від решти населення, і виявляє бажання 

зберігати й розвивати свою етнокультурну ідентичність.  

Національна меншина – спільнота громадян України, які не є українцями 

за етнічним походженням, виявляють почуття етнічного самоусвідом-

лення та спільності між собою.  

Концепція Кабміну 
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питань, що пов’язанні з національними меншинами. Такий підхід спостерігаємо і в Доку-

менті Копенгагенської Наради Конференції з людського виміру НБСЄ, де за відсутності 

категоріального визначення досить детально проаналізовано існуючі проблеми націо-

нальних меншин та наголошено, що їх ефективне вирішення можливе лише за наявності 

демократичного політичного режиму та незалежної судової системи. Крім цього, існує 

низка інших документів, які відіграють важливу роль у формуванні та розвитку 

основних положень щодо національних меншин. 

 
Рис. 4.33. Поняття «меншина» 

 

Стаття 1 

Меншина означає групу осіб, які постійно проживають на території 

держави, є чисельною меншиною стосовно решти населення цієї держави, 

тобто складають менше половини її населення, мають національні, етнічні, 

релігійні, мовні, а також інші пов’язані з ними характеристики, культуру, 

традиції і т. д., які відрізняються від відповідних характеристик решти насе-

лення, і які виявляють прагнення до збереження, існування і самобутності 

такої групи 

Стаття 5 

До меншин не належать за: а) корінні народи; б) групи осіб, які розглядаються 

як народи і відповідно мають право на самовизначення; в) групи осіб, які 

мають згадані вище характеристики, але явно прагнуть до збереження своєї 

самобутності; г) групи осіб, які мають згадані вище характеристики, але є 

настільки малочисельними, що відсутня об’єктивна можливість встановити 

для них якийсь спеціальний режим захисту 

Стаття 6 

Якщо є якісь сумніви у тому, що групи, згадані в п. 1 попередньої статті, не 

прагнуть до збереження своєї самобутності, діє презумпція, що вони 

прагнуть до її збереження 

Стаття 7 

У разі виникнення питання про вжиття до якоїсь групи осіб поряд з визна-

ченням меншин якогось іншого визначення перевага надається визначенню, 

застосування якого тягне за собою надання даній групі найбільш сприятли-

вого режиму, якщо неможливе поєднання таких визначень і режимів, що 

витікають з цих визначень 
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Тому варто погодитися з деякими дослідниками, що питання приналежності особи до 

національної меншини є результатом виключно особистого вибору та його здійснення 

не можна окреслити на законодавчому рівні та юридичними нормами. Вибір особи в 

абсолюті не може мати негативних наслідків та позначатися на її участі в державних 

справах. Тому держава повинна вирішувати проблеми та гарантувати мирне співісну-

вання особам, які мешкають на її території незалежно від її етнічного або національного 

походження. Саме тому поняття «національна меншина» повинно використовуватися 

щодо певної частини населення держави, яка мешкає на її території постійно, належить до 

її громадян та усвідомлює спільність зі своєю мовою, культурою, що гарантує їй право на 

захист від можливої дискримінації і порушення громадянських, політичних та інших 

прав. 

Доречно звернути увагу ще й на таке поняття, як «національно-культурна автономія» 

(рис. 4.34). 

 
Рис. 4.34. Поняття «національно-культурна автономія»  

в Концепціях М. Джемілєва і Кабміну 
 

Національно-культурна автономія у контексті міжнародного права, насамперед, 

означає право національної меншини на самоуправління в межах певної території. Це 

може бути як локальна територія (село, селище, містечко), так і досить великий 

компактний район проживання тієї чи іншої меншини. І водночас національно-культурна 

автономія виступає своєрідним пролегоменом для наступної політичної автономії, 

принаймні регіональної автономії, як це сталося, наприклад, у випадку з перетво-

ренням Кримської області в АРК.  

Культурна автономія не тотожна адміністративно-територіальному поділу держави, й 

право на її створення мають представники всіх національних меншин, незалежно від 

місця їх проживання на території країни. Концепції та Закон «Про національні меншин в 

Україні» не визначають організаційно-правові засади національно-культурної автономії, 

тому, на думку деяких дослідників, організаційними формами такої автономії можна 

вважати, по-перше, національні громадські об’єднання національних меншин (товариства, 

центри, земляцтва тощо), по-друге, місцеве національно-територіальне самоуправління 

(національні райони, селища, громади), оскільки їх метою також є забезпечення культур-

ного розвитку національних спільностей із урахуванням специфіки їх розселення [348, 

с. 451].  

Концепція М. Джемілєва Концепція Кабміну 

Національно-культурна 

автономія –  

сукупність громадських 

інститутів, створених 

громадянами України, які 

відносять себе до певної 

національної меншини, для 

самостійного вирішення 

питань, пов’язаних зі 

збереженням своєї 

етнокультурної ідентичності. 

Національно-культурна 

автономія – форма національно-

культурної самоорганізації 

громадян, які ідентифікують себе 

з певною національною 

меншиною чи корінним народом 

на основі їх вільного 

самовизначення; засіб 

задоволення етнокультурних 

потреб у сфері збереження 

етнічної самобутності. 
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Отже, незважаючи на внесення деяких змін до основних понять у Концепціях, 

вони знову містять більше запитань, ніж відповідей.  

Третій розділ Концепції М. Джемілєва містить інформацію про стан етносоціального 

та етнополітичного розвитку України. Зокрема в ньому наведено загальну характеристику 

етнічного складу населення України, наголошено на необхідності впорядкування 

законодавчої бази щодо врегулювання етнонаціонального життя держави. На окрему 

увагу заслуговують наведені у розділі 14 пунктів проблемних ситуацій в етнонаціональній 

сфері, які в цілому визначають всі існуючі проблеми у суспільстві. Необхідність 

вказаного переліку пояснюється, по-перше, актуальністю ухвалення цього документа, 

по-друге, налагодженням етнополітичних відносин, по-третє, запобіганням етнічних 

конфліктів, по-четверте, формуванням в Україні сучасного європейського суспільства.  

У наступному розділі розглядаються основні принципи етнонаціональної політики. 

Концепція Кабміну містить 11 принципів й лише 7 з них безпосередньо стосуються 

етнонаціональної політики, інші дублюють положення Конституції. Концепція 

М. Джемілєва містить 17 принципів, 11 з яких належним чином стосуються сфери 

етнонаціональної політики, а інші знову ж таки етнонаціональної політики. У першу 

чергу, дублювання стосується положень щодо принципу верховенства права, рівності прав і 

свобод людини, незалежно від раси, кольору шкіри, а також заборони будь-яких форм 

дискримінації та недопущення привілеїв. Такі недоліки вказують на недосконалість 

структури обох Концепцій [88].  

У п’ятому розділі  поставлена ціль та сформульовано основні завдання державної 

етнонаціональної політики (рис. 4.35). 

 
Рис. 4.35. Основні завдання державної етнонаціональної  

політики в Концепціях М. Джемілєва і Кабміну 

 

Концепція М. Джемілєва 

Концепція Кабміну 

Головною метою удосконалення наявної в Україні системи етно-

політичних відносин є повна реалізація гарантованих Консти-

туцією України прав і свобод громадян, які належать до етнічних 

спільнот з урахуванням кращого національного та зарубіжного 

досвіду, вироблення нових підходів до співіснування і взаємодії 

етнічних спільнот між собою та до відносин етнічних спільнот та 

етнічних груп з державою, підвищення ефективності державного 

та громадського регулювання етнополітичної сфери.  

Головною метою державної етнонаціональної політики є розвиток 

і консолідація української нації, а також сприяння розвитку 

етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності корінних 

народів і національних меншин на основі визнання прав і свобод 

людини.  
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Мета в обох Концепціях визначена досить вдало, але на нашу думку, Концепція 

Кабміну є більш вдалою. Адже етнонаціональна політика держави повинна бути 

направлена на забезпечення рівних можливостей для розвитку та задоволення своїх 

прав складових усього суспільства, сприяти його консолідації на налагодженню 

ефективної співпраці. Крім цього, дії держави щодо регулювання відносин між 

різними етнічними спільнотами й між ними та державою не повинні жодним чином 

порушувати права та свободи людини, що знайшло своє відображення у завданнях 

державної етнонаціональної політики України (рис. 4.36). 

 
Рис. 4.36. Основна мета державної етнонаціональної політики  

в Концепціях М. Джемілєва і Кабміну 

 
Ми не будемо розглядати досконало кожен із запропонованих напрямів у Концепціях, 

оскільки певною мірою вони відображають та доповнюють одна одну. Але наголосимо, 
що напрями Концепції Кабміну є більш доречними. По-перше, Концепція М. Джемілєва 
містить такий напрям, як збереження загальнонаціональної єдності, який у сучасній 
ситуації в Україні і є актуальним, але весь документ у цілому направлений на збереження 
загальнонаціональної єдності, тому виокремлювати й наголошувати ще раз на його 
необхідності є певною мірою повторенням певних положень. По-друге, напрями 
зовнішніх відносин та міграції доповнюють один одного. По-третє, в Концепції Кабміну 
міститься напрям в інформаційній сфері, ще досить доречно щодо внутрішнього та 
зовнішнього інформаційного простору України, який сьогодні потребує посиленої 
уваги.  

Передбачені Концепціями мета та завдання державної етнонаціональної політики 
потребують дієвого механізму їх реалізації, для чого проектами визначаються та 
закріплюються складові частини механізму її реалізації [473]. 

Незважаючи на певні протиріччя, Концепціями закладено підвалини мирного 
співжиття титульної нації та міноритарних етнонаціональних груп (національних 
меншин), що проживають на території України. Цей документ зобов’язує органи держаної 
влади проводити інтеграцію представників різних націй у політичну спільноту під назвою 
український народ, кожен елемент якої зберігає етнічну, культурну, мовну самобутність. 
Концепція впроваджує в реалії української міжнаціональної взаємодії принцип мирного 
демократичного співіснування різних етносів та нації.  

Таким чином, утверджується позиція взаємного доповнення та збагачення української 
культури та культур меншин. Утверджується цінність поліетнічної української політичної 
нації, чого не спостерігалося у попередніх Концепціях етнонаціональної політики 
України. 

Безумовним прогресом цієї редакції Концепції є її відповідь на сучасні проблеми 

міжетнічної взаємодії. Як відомо, останнім часом вияви етнічної нетерпимості часті-

шають. Попередні проекти Концепції, як правило, не реагували на цю проблему. 

Концепція М. Джемілєва Концепція Кабміну 

у сфері збереження 

загальнонаціональної єдності; 

у політико-правовій сфері; 

у гуманітарній (мовно-культурно-

освітній) сфері; 

у сфері зовнішніх зносин; 

у сфері міграції. 

у політико-правовій сфері; 

у соціально-економічній сфері; 

у культурно-гуманітарній сфері; 

в інформаційній сфері; 

у сфері зовнішньої політики. 
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Оскільки загальновідомо, що будь-якій етнополітичній проблемі ефективніше 

запобігти, ніж боротися з нею, в Концепції зафіксовано декілька напрямів, пов’язаних 

з формуванням толерантності в українському суспільстві та утвердження цінності 

його полікультурності та поліетнічності. У цьому контексті позитивом концепції є те, 

що вона не оминає проблему міграції та інтеграції іноземців в українську політичну 

націю. Проблему зростання міграційних потоків та збільшення кількості представників 

інших етносів українська влада нарешті помітила. Адже досить часто саме мігранти, 

внаслідок відсутності програм інтеграції у суспільство, першими стають об’єктами 

етнічної нетолерантності. 

Відомо, що у більшості країн українці схильні асимілюватися, аніж відстоювати свою 

ідентичність в етнічній палітрі країн проживання. Вони дуже часто відмовляються від 

механізмів захисту та розвитку самобутностей меншин, що пропонуються країною 

проживання. Підтримка діаспори є складовою не лише утвердження української націо-

нальної ідентичності закордоном, а й формування відповідного іміджу країни в цілому. 

Також в цьому розділі Концепції Кабміну підкреслено, що реалізацію державної 

етнонаціональної політики здійснює центральний орган виконавчої влади, на який 

покладено повноваження у сфері міжнаціональних відносин, а також інші органи 

виконавчої влади у межах покладених на них повноважень. Такий орган в Україні у 

свій час існував – Державний комітет у справах національностей та релігій, а згодом і 

його територіальні підрозділи. Але, у 2010 році згідно з Указом Президента України 

від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів 

виконавчої влади» його було усунуто, що викликало хвилю обурення серед більшості 

громадян. Разом зі зростанням функцій центрального органу виконавчої влади, який 

відповідальний за здійснення державної етнополітики, акцентуємо увагу й на 

реорганізації його структурних одиниць на місцевих рівнях. Після ліквідації обласних 

і районних управлінь колишнього Держкомнацрелігій утворилася порожнеча у 

забезпеченні реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин у регіонах. 

Деякі облдержадміністрації (Донецька, Закарпатська, Львівська, Київська міська та 

інші) зберегли управління або відділи у справах національностей. Але ці підрозділи підля-

гають лише місцевому управлінню і не мають адміністративних зв’язків із профільним 

центральним органом влади. 

Щодо фінансового забезпечення, то Концепція Кабміну передбачає його здійснення за 

рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, а також інших джерел, передба-

чених законом. Натомість Концепція М. Джемілєва більш детальніше й краще 

висвітлює це питання. Зокрема передбачаються бюджетні кошти, тендерні механізми 

фінансування, благодійна діяльність.  

Також у Концепціях приділено увагу міжнародному співробітництву України в ході 

реалізації Концепції. На сучасному етапі Україна провадить міжнародну співпрацю задля 

вирішення національно-культурних і мовно-комунікативних запитів українців, які з 

різних причин проживають за кордоном. Описане співробітництво реалізується, маючи 

міцне підґрунтя на засадах, передбачених законодавством і міжнародними догово-

рами України. 

Відповідні очікувані результати зафіксовані в останньому розділі Концепцій. 

Ухвалення Закону України «Про Концепцію державної етнонаціональної політики 

України» гарантуватиме плодотворність етнонаціональної політики, регулюватиме 

процес міжетнічних відносин, згортовуватиме українське суспільство, употужнюватиме 

соціально-політичну стабільність, надаватиме можливість для розквіту самобутності 

представників усіх національностей в Україні в усіх значущих сферах. Підписання 

Закону утвердить неухильне наполегливе входження нашої країни в єдиний правовий і 

культурний європейський простір, налагоджуватиме укріплення міжнародного авто-

ритету України. Цей акт державної волі дозволить сформувати підґрунтя для поліпшення 
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державної етнонаціональної політики, що націлена на виховання демократичних 

європейських цінностей, яка спроможна оперативно й ефективно реагувати на зміни в 

етнополітичній ситуації, пов’язані з процесами глобалізації, а також сприятиме об’єднан-

ню й зміцненню українського суспільства, укріпленню стабільності міжнаціональних 

стосунків. 

Основними напрямами її вдосконалення на цьому етапі і на найближче майбутнє, 

на думку вчених, мають бути:  

1) внесення змін до чинного законодавства у сфері міжетнічних відносин, які 

враховували б і міжнародний досвід;  

2) формування матеріально-фінансової бази задоволення етнокультурних потреб 

різних компонентів етноструктури суспільства;  

3) децентралізація управлінської влади з одночасним упорядкуванням системи 

розширення можливостей участі представників етнічних спільнот у прийнятті рішень 

на різних рівнях.  

Після ухвалення Концепції державної етнонаціональної політики важливими право-

творчими кроками могли б стати ухвалення на її засадах нової редакції Закону про мови і 

Закону про національно-культурну автономію. Потребує якнайшвидшого законодавчого 

внормування державної політики забезпечення соціальних, культурних, політичних та 

інших прав репатріантів – кримських татар, болгар, греків, вірмен, німців, 

депортованих з території сучасної України, та їхніх нащадків.  

Концепція є, мабуть, одним із найдовгоочікуваніших проектів незалежної  

України, прийняття якого повинно вирішити питання щодо мети, завдань, принципів та 

напрямів державної етнонаціональної політики, визначити механізми її реалізації. Як 

політичні сили, так і населення дуже сподіваються на ухвалення Концепції, адже вона 

повинна відображати модель етнонаціональної політики України або окреслити 

внесення необхідних змін для підвищення її дієвості. Щодо моделі етнонаціональної 

політики, то в документі повинно бути відображено існуючі етнополітичні реалії, які 

існують у державі та суспільстві, інакше вона знову буде відхилена парламентом або 

викличе невдоволення. В іншому випадку Концепція може спонукати до проведення 

реорганізації існуючої моделі взаємостосунків між державою та етнонаціональними 

суб’єктами, внесення відповідних змін для відповідності законодавчої бази із 

запропонованою моделлю етнонаціональних відносин. 

Варто наголосити, що на пострадянському просторі більшість країн вже прийняла 

подібні документи, але, на жаль, це не завжди призводило до вирішення чи врегулювання 

існуючих проблем у міжетнічних відносинах. У більшості випадків такі документи 

здебільшого залишилися виключно політичним, які мали лише декларативно-політичне 

навантаження, а не конкретний правовий зміст. Наприклад, у РФ на основі такого 

документа було ухвалено низку законів, зокрема, закони про права корінних нечисельних 

народів Півночі, Сибіру і Далекого Сходу, про протидію всім формам расової, 

міжнаціональної ворожнечі, екстремізму. Натомість у Молдові такий документ залишився 

суто декларативним [89].  

Отже, можна погодитися з деякими дослідниками щодо можливого відхилення 

Концепції державної етнонаціональної політики Верховною Радою у тому випадку, коли 

її основні положення не відповідатимуть політичним поглядам парламентаріїв 

нинішнього скликання.  

Таким чином, основні засади етнонаціональної політики потребують особливої уваги, 

оскільки:  

 відсутні чітко окреслені принципи етнонаціональної політики, які сприяли б 

подальшому ефективному виробленню основних положень та напрямів етнонаціональної 

політики; 
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 переважною домінантою у розвитку законодавства незалежної України було 
створення політико-правового поля для забезпечення прав національних меншин за 
практично повної відсутності вдосконалення законодавства у сфері регулювання прав 
і свобод титульної автохтонної нації;  

 саме у цьому руслі слід розглядати численні суперечності й неузгодженості, 
які, у свою чергу, створювали труднощі для реалізації національного і міжнародного 
права у сфері забезпечення прав національних меншин України; 

 відсутній єдиний нормативно-правовий документ, який становив основу подаль-
шого вироблення законодавчих актів та носив би регулюючий та рекомендаційний 
характер, особливо під час виникнення спірних питань у сфері етнонаціональної політики.  

Необхідність ухвалення такого документа також пов’язана з необхідністю 
врегулювання норм вітчизняного законодавства з існуючими нормами міжнародного 
права у сфері етнонаціональної політики. Його прийняття може сприяти, по-перше, 
усуненню існуючих протиріч у законодавчих нормах, по-друге, може виступати 
основою для відстоювання норм вітчизняного законодавства.  

 
 

Висновки до розділу 4 
 

Важливою складовою етнонаціональної політики будь-якої країни є політика щодо 
меншин, які поряд із титульною нацією населяють практично кожну державу. 
Першочерговим завданням держави є урівноважування інтересів більшості та меншин, 
забезпечення їх гармонійного співіснування. Дотримання цього балансу є одним із 
головних завдань моделі етнонаціональної політики будь-якої демократичної держави. Як 
засвідчує аналіз стану етнонаціональної політики, вона не завжди спрямована на досяг-
нення стабільності поліетнічного суспільства через урахування та узгодження національ-
них інтересів етносуб’єктів, що населяють країну. Інколи модель етнонаціональної 
політики спрямована на дискримінацію, нівелювання інтересів певних етноспільнот 
задля досягнення певної мети. Результатом такої невиваженої, недемократичної моделі 
етнонаціональної політики стає неможливість втілення своїх інтересів меншинами у 
конкретній взятій країні. 

У процесі аналізу роботи виконавчих органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування Миколаївської області щодо реалізації державної політики України 
стосовно підтримання міжнаціональної злагоди та забезпечення прав і можливостей 
розвитку всіх національностей, що проживають на території регіону, зроблено висновок, 
що міжетнічна ситуація в регіоні завдяки співпраці між громадськими організаціями 
національних меншин та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування є 
стабільною та керованою. Разом із тим, незважаючи на позитивні тенденції, виокремлено 
основні проблеми, які є характерними не тільки для Миколаївщини, а й для всіх регіонів 
України. Тому на часі: 

 відновлення роботи структурних підрозділів обласних державних адміністрацій, 
що реалізовували державну етнонаціональну політику на регіональному, місцевому 
рівнях, ліквідація яких призвела до нерегульованості етнонаціональних процесів; 

 посилення співпраці органів влади та громадських організацій національних 
меншин на регіональному рівні; 

 розширення повноважень дорадчих органів національних меншин при органах 
державної влади на місцях; 

 ініціювання та впровадження різноманітних регіональних програм; 

 покращення фінансової підтримки на рівні регіонів заходів щодо забезпечення 

мовно-освітніх, культурних потреб та підтримка культурно-мистецьких заходів націона-

льних меншин, спрямованих на збереження їх культурної самобутності. 
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Характеризуючи етнополітичну ситуацію в Україні в умовах глобалізації, слід 
зауважити, що вироблений і перевірений практикою досвід співіснування різних 
етносів у країні дозволяє говорити про його порівняну безконфліктність. Україні після 
розпаду Радянського Союзу, на відміну від деяких інших республік, вдалося уникнути 
кривавих конфліктів на етнічному чи конфесійному ґрунті. Хоча не слід ігнорувати 
можливість зростання в майбутньому міжетнічної напруги, оскільки чимало вітчизняних 
політиків схильні спекулювати на національному питанні, намагаючись підвищити свій 
рейтинг чи мобілізувати населення тих регіонів, де вони користуються найбільшою 
підтримкою для якихось політичних акцій. А це у свою чергу створює небезпеку для 
територіальної цілісності України, бо підживлює міжрегіональне протистояння та 
протистояння між центром та регіонами. 

Концептуальні засади сучасної державної етнонаціональної політики України 
повинні бути спрямовані на реалізацію гарантованих Конституцією України прав і 
свобод громадян, які належать до етнічних спільнот, вироблення нових підходів до 
співіснування і взаємодії етнічних спільнот між собою та до відносин етнічних спільнот 
та етнічних груп з державою, та передбачати такі заходи для створення сприятливих 
умов для розвитку етнічних спільнот: 

в нормативно-правовому плані: 

 ухвалення нової редакції законів України про корінні народи в Україні, про 
національні меншини, про мови в Україні, а також Закону про права депортованих 
народів з метою збереження загальнонаціональної єдності; 

 розробку й прийняття державної цільової програми збереження, підтримки та 
розвитку етнічних спільнот для регулювання міжнаціональних та етносоціальних про-
цесів в Україні, для забезпечення внеску усіх етнічних спільнот у розвиток україн-
ського суспільства; 

в організаційному плані:  

 створення органу виконавчої влади (структурних підрозділів обласних державних 
адміністрацій) для реалізації державної етнонаціональної політики на регіональному рівні; 

 налагодження ефективної міжвідомчої координації реалізації державної 
етнонаціональної політики та ефективної координації заходів із реалізації державної 
етнонаціональної політики в системі органів виконавчої влади та органів місцевого 
самоврядування; 

 забезпечення та сприяння участі громадських  організацій у формуванні та 
реалізації державної етнонаціональної політики; 

 проведення постійного моніторингу соціального, економічного, культурного, 
політичного стану етнічних спільнот та своєчасне усунення виявлених диспропорцій; 

 забезпечення прав представників національних меншин на участь в ухваленні 
органами державної влади і місцевого самоврядування рішень, що стосуються питань 
їх економічного, соціального і культурного розвитку. 

у фінансовому плані: 

 передбачення в бюджеті коштів на реалізацію державної етнонаціональної полі-
тики відповідно до реальних потреб етнічних спільнот з урахуванням можливостей 
національної економіки; 

 фінансування державних програм збереження, підтримки та розвитку етнічних 
спільнот та контроль за їх виконанням; 

 підтримка благодійної діяльності, спрямованої на підтримку соціального, 
мовного і культурного розвитку етнічних спільнот; 

у мовно-культурно-освітній сфері: 

 збереження історичної спадщини, виховання поваги до культури, історії, мови, 
національних звичаїв, традицій та обрядів різних етнічних спільнот; 

 створення умов корінним народам та національним меншинам для вивчення 

їхніх рідних мов, історії, культури. 


