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Розділ 2 

ДЕРЖАВНА ЕТНІЧНА ПОЛІТИКА  
В СУЧАСНОМУ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І УКРАЇНА 
 

 

 

2.1. Етнополітичні процеси в країнах ЄС: політико-правова  
інституціоналізація 

 

Зважаючи на особливості конституювання етнонаціональних спільнот в Україні та 

заявлений крах політики мультикультуралізму у країнах Європи, спостерігається 

зростання рівня актуалізації етнополітичних процесів і діяльності відповідних інститутів. 

Загальновідомо, що важливими завданнями сьогодення для державного управління 

України є реформування владних структур і функцій, розвиток демократичних механізмів 

організації врядування та суспільного життя. Останнім часом один із широковико-

ристовуваних способів формулювання і класифікації цих завдань визначається як 

інституціалізація, що, насамперед, означає процес утворення нових владних 

інституцій. В українських умовах трансформації суспільно-політичної системи процес 

інституціалізації досить неоднозначно стосується громадянського суспільства, 

породжує низку суперечливих трактувань і тому потребує теоретико-методологічного 

осмислення. Демократичний процес включає розвиток громадянського суспільства та 

його інститутів, що у значній мірі відбувається спонтанно. Тому постійні організаційні 

перебудови управлінських структур протягом усіх років незалежності призвели до різкого 

зниження ефективності державного управління і його неспроможності забезпечити 

перехід суспільства до якісно нового стану. А серед причин такого стану – відсутність 

чітко організованого та ефективно функціонуючого комплексного механізму державного 

управління, без якого ніяке системне реформування не видається можливим, оскільки 

будь-який розвиток реалізується через систему механізмів. Для науки державного 

управління важливо фіксувати особливості та відмінності двох взаємодоповнюючих 

процесів і можливості управлінського впливу на них. Відповідно до цього, слід 

проаналізувати процес інституціоналізації етнополітичних відносин та процесів і 

визначити його основні прояви. 

Як напрям управлінської думки інституціалізм виник під час вивчення еволюції 

суспільного устрою. Поняття «інститут» (лат. – «institutum») – усталення, установлення, 

установа [517, с. 158] – розглядається як ключовий елемент соціальної структури, що 

є історичною формою організації та регулювання суспільного життя шляхом 

упорядкування відносин між людьми в процесі їх взаємодії [571, с. 215]. Термін 

«інститут» має визначення в таких гуманітарних науках, як філософія, соціологія, 

політологія, правознавство, на які спирається наука державного управління, що 

цілком виправдано її міждисциплінарним характером. 
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Запозичене з юриспруденції поняття «інститут» використовується для характе-

ристики окремого комплексу юридичних норм, які регулюють соціально-правові 

відносини певної предметної сфери. Такими інститутами в юридичній науці вважаються, 

зокрема, спадкування, шлюб, власність тощо. Тобто у межах юридичних наук інститут 

традиційно розглядається як сукупність норм права, що регулює певну групу відносин 

одного порядку та є частиною відповідної галузі права [658, с. 620].  

Проте, як зазначає О. Іншаков, сфера дії інститутів не обмежена лише формально-

правовим регулюванням, втілюючись у життя шляхом норм, установ економіки, політики, 

релігії, моралі, культури та буття, а є основою будь-якої організації діяльності, методо-

логічно інтегруючи сфери дослідження окремих наукових напрямів (шкіл) [658, с. 621]. 

У політології інститут постає специфічною формою організації влади та сталим 

засобом впорядкованості суспільних відносин. Будучи важливим структурним елементом 

політичної системи, він забезпечує стабільне, тривале функціонування політичної 

організації суспільства [426, с. 172].  

У соціології поняття «інститут» зберегло цей зміст, однак, набуло ширшого тлума-

чення у контексті визначення певного особливого типу стійкої регламентації соціальних 

зв’язків і різноманітних організаційних форм соціального регулювання поведінки 

суб’єктів [519].  

З погляду психології соціальні інститути – це свідомо регулююча та організована 

форма діяльності людей, відтворення повторюваних найбільш стійких зразків 

поведінки, звичок, традицій, що передаються з покоління в покоління [519]. 

До загальних ознак соціального інституту слід віднести: виділення певного кола 

суб’єктів, які у процесі своєї діяльності вступають у відносини, що, у свою чергу, 

набувають стійкого характеру; певну (відносно формалізовану) організацію; наявність 

специфічних соціальних норм і приписів, що регулюють поведінку людей у межах 

соціального інституту; наявність соціально значущих функцій інституту, завдяки яким 

здійснюється його інтеграція до соціальної системи. 

Аналіз основних підходів до визначення поняття «соціальний інститут» дає можли-

вість стверджувати, що, по-перше, це сукупність нормативно-ціннісно обумовлених 

ролей і статусів, призначених для задоволення конкретних соціальних потреб, по-

друге, соціальне утворення, що забезпечує використання ресурсів суспільства у формі 

інтеракції для задоволення цих потреб. 

У зарубіжних наукових школах поняття «інститут» тлумачиться досить широко: як 

явище суспільного буття, що розкривається через комплекс суспільних дій (М. Вебер) та 

соціальних ролей (Т. Парсонс); соціальні факти, які мають зовнішнє примусове 

значення для індивідів (Є. Дюркгейм), та норми, які регулюють відносини обміну 

(П. Блау); ідеї підприємства (М. Оріу); органічна єдність ідей та людей (Ж. Ренар) тощо 

[287; 506; 517]. Як загальні положення для всіх представників інституційного підходу 

прийнято виокремлювати складові елементи, а саме: ідеї, символи, владу, менталітет, 

соціальні процедури, технології.  

Зазначена багатоваріантність тлумачень категорії «інститут» представниками 

гуманітарних наук дозволяє виокремити, по-перше, властиві всім інститутам ознаки, 

такі як наявність організуючої ідеї, власність, нормативно-правовий характер. По-

друге, буття інституту включає в себе цілісність (єдність), спільну просторово-часову 

форму культури та інституалізацію, тобто процеси, що безпосередньо забезпечують 

універсальність соціальних інститутів [658, с. 622], у результаті чого інститут можна 

подати як функціональну організацію, яка забезпечує наявність конкретної системи 

однорідних інституцій як своєї змістової основи. Отже, підхід, центральною 

категорією якого є інститут, є одним із базових компонентів методології державного 

управління (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Рівні інституціональних досліджень у державному управлінні 

 

Сам процес організації та регулювання суспільного життя, впорядкування, форма-

лізації та стандартизації суспільних відносин називається інституціоналізацією [519].  

У науковій літературі проблема інституціалізації розглядається в різних аспектах і 

має вельми розмите значення, аж до своєрідного синоніму демократизації. Насамперед, 

необхідно відмітити, що термін «інституціалізація» досить часто ототожнюється з 

терміном «інституціоналізація», тому виправданим буде посилання на думку А. Колодій, 

яка зафіксувала їх спорідненість і важливість використання більш простого першого 

варіанту. Також вона стверджує, що поняття «інституціалізація» розуміється як 

«нормативно-правове врегулювання компетенцій органів державної влади» [242, с. 71]. 

Подібна точка зору (за термінологічної відмінності) проводиться у праці Г. Зеленько, 

яка підкреслює, що «інституціоналізація – це процес визначення і оформлення 

організаційних та правових структур органів державної влади задля задоволення 

суспільних потреб», aле автор вважає, що цей термін є «чинним і щодо громадянського 

суспільства, яке в умовах демократії перетворюється в повноцінного суспільно-

політичного актора, різновид інституту влади» [198]. Із правомірністю використання 

останнього значення терміна можна погодитися з огляду на те, що йдеться лише про 

(організаційно-правовий) процес залучення окремих елементів громадянського 

суспільства до владних інституцій. Поряд із цим існують трактування, що довільно 

розширюють значення терміна «інституціалізація», характеризують ним як «утворення, 

ліквідацію, реорганізацію інституцій здійснення влади» [528, с. 375], так і становлення 

громади. Зрозуміло, що основою такого ототожнення є визнання рівнозначними понять 

«інститут» і «інституція» [289, с. 56] або ж використання лише одного з них у всіх 

випадках. Для прикладу, А. Романюк користується терміном «інститут» як для означення 

«держави, уряду, парламентської партії та бюрократії», так і для «інститутів «другого 

порядку» та неформальних інститутів» [493, с. 28]. Необхідно додати, що за нібито тільки 

термінологічними розбіжностями стоять важливі змістовні речі, коли інституціалізація 

розглядається як процес «розвитку місцевої та регіональної демократії» [289, с. 58].  

За визначенням Н. Ільченко, інституціоналізація – це становлення нових інститутів, 

правове та організаційне закріплення тих чи інших суспільних відносин [213]. Щодо 

інституціонального підходу, то на думку Н. Ільченко, це методологія наукового пізнання 

й практичної діяльності, направленої на розгляд механізмів взаємодії та зв’язків суб’єктів 

Мікрорівень 

Дозволяє виділити й описати 

наявні соціальні практики, що в 

подальшому інституалізуються 

та починають формувати новий 

простір соціальних обмежень, 

можливостей та переваг 

Макрорівень 

Дозволяє виділити базові 

інститути, що формують межі 

соціоетальних перетворень у 

процесі безпосередньої еконо-

мічної, політичної та соціаль-

ної діяльності 

Макро- та макрорівень 

Дозволяють визначити не тільки характер, а й глибину 

інституціональних змін та соціальних трансформацій, що утворює базу 

для побудови прогнозів і перспектив подальших суспільних змін 
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суспільних відносин, оцінювання їхньої поведінки під час використання формальних 

та неформальних норм, а також оцінювання ефективності структур та інститутів.  

На думку дослідника А. Ткач, інституціоналізація є процесом перетворення 

відповідних соціальних намірів у нову форму та формування нових правил щодо 

економічного спілкування на основі впровадження їх за допомогою владних інституцій 

та основних засобів регулювання [539, с. 23]. 

Крім цього, інституціоналізацію можна розглядати як процес визначення і 

оформлення організаційних, правових та інших структур для задоволення суспільних 

потреб або як закріплення соціальних норм, правил, статусів і ролей, приведення їх у 

систему. І саме організаційне оформлення соціального інституту є одним із найважли-

віших складових інституціоналізації. 

У енциклопедичному словнику під редакцією Ю. Шемшученка зазначається, що 

«…процес інституціоналізації складається з таких етапів: виникнення потреб, задово-

лення яких вимагає виконання спільних дій; формування загальних цілей, суспільних 

норм, зокрема правових, для забезпечення взаємодії відповідних суб’єктів; встано-

влення системи санкцій для забезпечення реалізації норм і правил поведінки» [427, с. 236]. 

У словнику під редакцією Ю. Аверьянова акцентується увага на тому, що «початкові 

форми інституціоналізації виникають на рівні громадського самоуправління і самооргані-

зуючих (спонтанних) процесів: масових або групових рухів, хвилювань і т. д., коли в 

них виникають впорядковані, спрямовані дії та лідери, які здатні їх очолити, 

організувати, а потім і постійні керівні групи, а саме явище піддається управлінню. 

Більш розвинуті форми інституціоналізації представлені усталеною політичною системою 

суспільства із сформованими політичними інститутами та інституціональною структурою 

влади, установ, політичних асоціацій тощо» [425, с. 122]. Серед державно-правових 

інститутів головними є: парламент, президент, уряд, суди, політичні партії, інститути 

територіального представництва і місцевого самоврядування. Вони забезпечують 

визначеність у діяльності держави, надають сталості відповідним суспільним відносинам. 

Водночас, недоліками інституціоналізації є її консервативність і стандартизація (у т. ч. 

знеособлення, деіндивідуалізація, формалізація), що може бути перешкодою для 

розвитку інноваційних процесів, оскільки в суспільстві функціонують усталені 

інституційні форми, що не завжди враховують нові вимоги. Таким чином, основне 

призначення інститутів полягає в налагодженні відповідності між інституційними 

формами та викликами суспільства [255]. 
Безпосередньо питання етапів інституціоналізації торкається у своїх працях 

український вчений Є. Сірий [503, с. 52]. Декілька способів змін у тій чи іншій інституції 
пропонує теорія управління [122, с. 249], а також теорія організації, зокрема її 
представник К. Луїн [122, с. 249] тощо. Однак ці дослідження мають переважно загальний 
характер, не стосуються деталей процесу інституціоналізації і зовсім не згадують про 
деякі види інститутів. 

Про компоненти інституціоналізації (також у загальному контексті) пишуть П. Бергер 
і Т. Лукман у  праці «Соціальне конструювання реальності» [47, с. 21], проте вони не 
вважають їх етапами цього процесу. 

Показовим є той факт, що досі не було вироблено інтегративного способу тлумачення 
поняття «інституціоналізація», не було проведено чіткої диференціації рушіїв та етапів 
виникнення інститутів, окрім того, відсутність єдиного визначення терміна «інститут» 
додатково ускладнює вирішення зазначених питань.  

Отже, інституційний підхід дозволяє по-новому розглянути предмет дослідження в 
державному управлінні та отримати нові знання. За такого підходу інститут постає як 
гнучка структура, здатна змінюватися під впливом практичної дії [287]. Дія є внутрішньо 
осмисленою діяльністю, зорієнтованою на дію інших. Таким чином, інститути, вклю-
чають правила, які регулюють практику повсякденної діяльності й одночасно 
отримують імпульси розвитку із практики суспільного життя. 
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Відповідно до інституціонального підходу, суб’єктами державного управління є 

законодавчі та виконавчі органи, які, відповідно до встановлених їм повноважень, 

здійснюють прямий та непрямий управлінський вплив на інституціональну структуру 

суспільства. Відповідно до об’єктного підходу, уособленням інститутів є сукупність 

норм, правил, законів, інструментів, моделей поведінки, звичаїв, цінностей, санкцій, 

стимулів тощо. Утворюється складна ієрархія, вивчення якої необхідне для поглибленого 

осмислення інституціональної специфіки етнополітичних процесів в Україні. 

Отже, інституціоналізація як об’єктивний процес є характерною і для етнополітичної 

сфери. Зокрема, як стверджує Г. Потеряйко, слід зазначити, що етнонаціональні 

спільноти як суб’єкти політики мають можливість брати участь у політичному житті 

як на індивідуальному (участь у виборах, референдумах), так і колективному 

(інституціоналізовані форми демократії – парламент, органи місцевої влади, партійні 

та громадські організації, представницькі структури) рівнях. Крім цього, вказані спільноти 

можуть створювати власні політичні інститути або ж долучатися до діяльності вже 

існуючих [255]. 

У свою чергу, держава через свої інститути, що відповідальні за етнополітичну 

сферу, не лише здійснює її регулювання, а й виступає суб’єктом цієї сфери з власними 

інтересами та цілями. Особливо важливим і необхідним це є під час загострення 

етнополітичної ситуації. Однак при розгляді інституціоналізації етнополітичних відносин 

виникає складність, що полягає в наявності різних підходів до поняття та змісту етнопо-

літики. Зокрема, поширеним є розуміння етнополітики як цілеспрямованої діяльності 

держави, спрямованої на забезпечення розвитку та життєдіяльності етнонаціональних 

спільнот. Наприклад, російські дослідники Ю. Шабаєв і О. Садохін визначають етно-

політику як «послідовне державне регулювання колективних прав етнічних спільнот 

на території їх історичного проживання та інституціоналізацію цього регулювання 

через ухвалення відповідних законодавчих актів і створення державних органів, що 

відповідальні за етнічну складову внутрішньої політики держави» [253, с. 60]. 

Органи державної влади сприяють діяльності громадських організацій та 

представницьких структур етнонаціональних спільнот, вживають заходів із протидії 

проявам ксенофобії, етнічної та расової ворожнечі, організовують культурно-освітні 

акції (фестивалі, конкурси, форуми), регулюють розподіл коштів, виділених на 

потреби етнонаціонального розвитку тощо [261, с. 574]. 

Однак, як зазначив з цього приводу В. Котигоренко, невиправдане адміністрування 

етнополітичних процесів у цілому здатне спровокувати появу деструктивних різновидів 

політичної мобілізації етнонаціональних спільнот та їх гуртування навколо радикально 

налаштованих лідерів [261, с. 581]. Це означає, що у контексті вищезазначеного підходу 

етнонаціональні спільноти виступають виключно як об’єкти діяльності органів державної 

влади, що пояснюється необхідністю ефективного державного регулювання етнопо-

літичних процесів як однієї з основних функцій сучасної держави. 

Відповідно до думки О. Майбороди, інституціоналізацією етнополітичних відносин 

виступає процес організації, впорядкування та формалізації відносин етнонаціональних 

спільнот (чи їх представників) між собою або з державою щодо здобуття та розширення 

влади, розподілу соціальних і матеріальних ресурсів, збереження та розвитку власної 

етнічної ідентичності цих спільнот, а також забезпечення гармонійного співжиття 

суб’єктів етнополітики [318, с. 488]. 

Водночас у процесі інституціоналізації знаходить своє вираження політизація 

діяльності етнонаціональних спільнот, для регулювання якої, відповідно до обставин, 

використовують різноманітні засоби – політичні, економічні, правові, ідеологічні та 

інші. Але головну роль у регулюванні інституціональних процесів відграють політичні та 

правові засоби. По-перше, політичні взаємовідносини – це завжди головний елемент 

керуючої системи, а політичне регулювання стосується її нормативних видів, завдання 
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яких полягає у відповідному забезпеченні фактичних відносин та соціальних норм. По-

друге, система правового регулювання є цілісною системою регулювання різноманітних 

зв’язків, навіть на глобальному рівні, оскільки за рівнем своєї організації та цілісності 

вона виходить за межі політичної системи та інших засобів регулювання. Правові дії, 

якщо вони є загальновизнаними та необхідними, часто користуються більшим авто-

ритетом, ніж політика, з якою здебільшого пов’язують індивідуальні та групові інтереси. 

Правове регулювання, зазвичай, має більш стійкий характер, оскільки меншою мірою, 

ніж політика та інші засоби, залежить від політичної кон’юктури, політичних та 

економічних коливань та змін. Результати правового регулювання легше передбачити, 

оскільки воно більш формалізоване та точне, відрізняється визначеністю змісту та 

обов’язковим характером.  

Отже, для того, щоб бути повною і завершеною, кожна інституціоналізація, у тому 

числі етнополітичних процесів та відносин, проходить відповідні етапи та має 

циклічний характер (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Інституціоналізація етнополітичних процесів 

 

Зупинимося більш детально на кожному з них. 

Будь-яка людська активність, у тому числі інституціоналізаційна, розпочинається з 

потреби матеріальної або духовної.  

Зазвичай, у міжетнічному середовищі потреба виникає у зв’язку з існуючою або 

уявною несправедливістю в міжетнічних відносинах. Формування уявлення про етно-

національну несправедливість залежить від розуміння національного інтересу та його 

усвідомлення. Неспроможність держави, в деяких випадках, вирішити національне 

питання призводить до підвищеної уваги до національних та етнічних процесів, 

необхідності пошуку можливих варіантів гармонізації етнонаціональних відносин, 

запобігання або ж подолання протиріч із метою недопущення їх переростання в 

конфлікт. Відповідно до закону соціальних сподівань, які у зв’язку з активізацією 

процесів урбанізації весь час зростають, відбувається зростання кількості представників 

різних національностей у процесах інтелектуалізації, модернізації, що, безумовно, 

розширює діапазон їх потреб. Саме тому сьогодні є цілком природним бажання різних 

етнонаціональних груп покращити своє існування. 

Не менш впливовим є й соціальний чинник, зокрема зростаюча на сьогодні конку-

ренція за робочі місця, особливо у престижних сферах зайнятості (рухи мезоамерикансь-

кого чи афроамериканського населення США), хоча інколи ці престижні сфери зайнятості 
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бувають зайняті представниками національних меншин цієї країни (високий рівень 

росіян у бізнес-еліті країн Балтії або вплив японських промисловців у США) [371]. 

Тому проблеми соціальної стратифікації можуть актуалізувати необхідність задоволення 

своїх потреб як етнонаціональнх меншин, так і титульного етносу.  

Сьогодні в умовах глобалізації в житті народів, етнічних груп поєднуються старі 

та нові нерівності. Нові нерівності менше пов’язані з політикою держави, а більше 

диктуються ринковою конкуренцією, при якій соціальна диференціація визначається 

для кожного народу, насамперед, культурою, що розуміється як цінності, установки, 

орієнтації, переконання, та впливають на соціальний розвиток.  

Соціальна нерівність існувала завжди, оскільки в будь-якому суспільстві завжди 

наявні різні соціальні групи, які мають різні можливості щодо соціальних зв’язків. 

Саме тому соціальна стратифікація є одним із головних процесів соціального життя 

суспільства, які стосовно етнічностей вони набувають додаткової гостроти. Якщо 

межі між соціальними верствами виявляються особливо рухомими і нестійкими в 

перехідному суспільстві, то етнічні кордони в цей період, навпаки, стають більш 

рельєфними, звертають на себе увагу. Одні дослідники пов’язували це явище з припливом 

нової міграції, інші – з втратою колишньої сили колективної дії в ідентичності робочого 

класу, яка «заміщалася» етнічною ідентичністю. Н. Глезер і Д. Моніхен писали про 

зниження значущості відносин власності як головного класового фактора, у той час як 

етнічність визнавали більш фундаментальним джерелом стратифікації [647, р. 17]. У 

Західній Європі, де, здавалося б, існують більш стійкі соціальні поділи, в 70-х рр.  

XX століття було введено поняття «нової етнічності», яке пов’язувалося з груповою 

соціально-політичною поведінкою і вибудовуванням цими групами кордонів, що 

переслідують мету визнання їх інтересів іншими групами. 

Для стабільності країни, попередження конфліктів і міжетнічного протистояння 

важливо своєчасно виявляти ситуації можливих напруг, пов’язаних із тим, що характерні 

для сучасного світу ситуації конкуренції за робочі місця, участь у владі, а також загрози 

особистої безпеки і втрати культурної самобутності сприймаються як навмисна 

дискримінація тих чи інших етнічних груп. Внутрішня солідарність, притаманна окремим 

етнічним групам, стійка етнічна ідентичність та етнічні почуття часом сприймаються 

як небажане явище, а культурне розмаїття – як перешкода соціальним інноваціям. 

Саме тому проблема соціальної стратифікації актуальна не лише на міжнародному 

рівні, а й в межах однієї, окремо взятої країни. Насамперед, йдеться про соціальну страти-

фікацію етнічних груп або так звану етносоціальну стратифікацію. 

Відповідно до класифікації Дж. Ротшильда, існують такі типи етнічної стратифікації: 

вертикальна ієрархія, паралельна сегментація і сітьовидна змішана модель. У випадку 

вертикальної ієрархії всі площини суспільного життя (політика, економіка, культура) 

підпорядковані етнічній перевазі або субординації (наприклад, класична система 

апартеїду в ПАР). При паралельній сегментації кожна етнічна група стратифікована за 

соціально-економічними параметрами, і її представляє політична еліта, що відстоює її 

інтереси. При сітьовидній змішаній моделі кожна етнічна група представлена в різних 

видах діяльності й виконує різні економічні функції, кожен соціальний клас суспільства 

чи громадський сектор органічно включає представників різних етнічних груп, але 

система не симетрична [689, р. 22].  

Уважають, що сам факт співіснування в одній державі етнічної більшості та етнічної 

меншості не дає змоги уникнути відношень домінування і підлеглості. Наприклад, у 

багатьох країнах Західної Європи простежується щораз більша збентеженість титульного 

населення з приводу втрати звичного для них соціокультурного «обличчя» країни. На 

підтвердження цього факту виступають і російські соціологи, за спостереженнями 

яких проблема адекватності, справедливості соціальних ієрархій, у тому числі етнічної, 

кланової, територіальної тощо, нової соціальної стратифікації загалом стає однією із 
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центральних у сучасному російському суспільстві. У цьому разі Росія вступає в нову 

історичну фазу, сутність якої сформулював директор Інституту етнології РАН В. Тишков: 

«Настає інший час – час не тільки захисту меншин, що зазнають утиску, а й захисту 

більшості від радикалізму та агресивності меншості» [533, с. 131]. 

Сучасні демократичні, так звані соціальні держави, якими проголошує себе більшість 

Європейських держав, у тому числі й Україна, роблять багато зусиль, щоб нівелювати 

відмінності в життєвих шансах та доступі до соціальних ресурсів представників різних 

груп населення. Однак повністю ліквідувати соціальну нерівність не вдається і навряд 

чи вдасться. Як доводить П. Сорокін у класичній праці «Соціальна стратифікація та 

мобільність», усі спроби, що були в історії людства, зробити плоским профіль соціальної 

будівлі завжди завершувались відтворенням його конусоподібної форми [512, с. 331]. 

Та основні тиски на етнічні групи, які спонукають їх до необхідності задовольнити 

свої вимоги та потреби, йдуть від глобальних процесів економічного розвитку, 

державного будівництва та комунікаційної революції. Зростаюча соціальна взаємодія 

означає, що етнічні групи, які колись займали ізольовані соціальні ніші, стають об’єктом 

диференційованого ставлення та приниження з боку привілейованих етнічних груп. 

Члени групи, яка все більше потрапляє у несприятливі умови, реагують на це зростанням 

обурення, загостренням почуття етнічної ідентичності та посиленням розуміння своїх 

спільних колективних інтересів. А це вже можна вважати передумовами ескалації 

етнополітичних конфліктів [325, с. 238]. До того ж експансія сучасного економічного 

сектору є посяганням на землю та ресурси периферійних народів, втягує мігрантів з 

етнічних груп у вир непрофесійного ринку праці та створює глибоко вкорінені почуття 

економічної несправедливості серед цих нових маргіналізованих прошарків.  

Та найбільшу небезпеку для етнічних груп, які вважають себе окремими народами, 

становить т. зв. «національне будівництво», яке здійснює домінуюча етнонація [325, 

с. 240]. «Настирливі домагання» (the intrusive demands) контрольованої нею держави 

примушує субординовані етнічні групи бути готовими до мобілізації на підтримку тих 

своїх лідерів, які вимагають або більшої влади у центральних державних органах, або 

сецесії. «Всі ці процеси, а модернізація можливо більше всіх, – підсумовують 

американські дослідники, – створюють загрозливі альтернативи для культурних 

цінностей, релігійних вірувань, мови та способу життя, які є сутністю ідентичності в 

етнічній групі. Ці тиски є загальними для «другого» і «третього світів» і всюди 

становлять передумови для політичної мобілізації та діяльності етнічних груп» [325, 

с. 253]. 

Саме тому держава зацікавлена максимально загальмувати висунення вимог та 

задоволення потреб меншин. Здебільшого еволюція вимог меншин має такі етапи, які 

зображено на рисунку (рис. 2.3). 
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Рис. 2.3. Етапи розвитку вимог національних меншин 

 

Щодо наділення особливими правами, то меншина завжди апелює до того, що є 

культурно, етнічно, політично дискримінованою групою всередині більшості, а тому 

потребує особливих прав для усунення дискримінації. Прикладом можуть слугувати 

вимоги кримчаків та караїмів, які наголошують на необхідності закріплення за ними 

статусу корінного народу. Почесний голова культурно-просвітницького товариства 

«Киримчахлар» Ю. Пурім стверджує, що «…у нас немає політичних вимог. Ми всього 

лише хочемо зберегти для нащадків нашу давню культуру, звичаї, мову» [371]. Такі 

вимоги висувають і кримські татари і русини. Також до цих потреб належить вимога 

функціонування «етнічних» ЗМІ та навчальних закладів із вивченням мов етнонаціо-

нальних та їх викладанням спільнот. Незважаючи на те, що освітня сфера та інформаційні 

ресурси безпосередньо не пов’язані із політичними процесами, функціонування 

навчальних закладів та мас-медіа, створених етнонаціональними спільнотами або для 

них, свідчить про наявність можливостей для збереження етнічної самобутності, 

формування відповідної політичної свідомості та моделей поведінки у наступних 

поколіннях певної спільноти.  

У свій час такі ж вимоги висували баски в Іспанії (автор не ототожнює вимоги 

українських меншин з баскськими), а потім доповнили їх вимогами щодо національної 

автономії й згодом незалежності, а також висували вимоги культурно-мовного характеру 

(освіта баскською мовою, наявність шкіл, видавництв, журналів, газет тощо).  

Нормативно-правове закріплення статусу, прав і обов’язків суб’єктів етнополітики – є 

одним із результативних проявів інституціоналізації етнополітичних відносин, оскільки 

вказаний юридичний аспект є основною вимогою більшості етнонаціональних спільнот, а 

також свідчить про визнання їх впливовості на державному рівні та передбачає 

отримання певних преференцій (за винятком ухвалення законодавства із дискримі-

наційними нормами). Наприклад, у свій час баски Іспанії мали переваги у плані 

просування кар’єрними щаблями на державній та військовій службі. 

Стаття 15 Рамкової конвенції держав-членів Ради Європи про захист національних 

меншин, що ратифікована українським парламентом у грудні 1997 року, зобов’язує 

сторони-учасниці створювати необхідні умови для ефективної участі осіб, які належать до 

національних меншин, не лише у культурному, соціальному та економічному житті, а 

й у державних справах [479]. Пояснювальна доповідь до цієї конвенції визначає 

можливі форми такої участі – застосування спеціальних процедур представництва у 

владі, використання представницьких органів меншин, залучення їх представників до 
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підготовки, оцінки і виконання програм, які можуть безпосередньо стосуватися цих осіб, 

у процесах ухвалення рішень, запровадження місцевого самоврядування. Тобто, більший 

наголос зроблено на індивідуальні права. У розділі 1 Коментарів Пояснювальної доповіді 

до Рамкової конвенції прямо стверджується, що в посиланнях на захист меншин як 

таких та прав і свобод осіб, які до таких меншин належать, розмежування і різниця у 

формулюванні пояснюють, що про колективні права не йдеться, а визнається, «що захист 

усієї національної меншини може бути досягнутий шляхом захисту прав окремих осіб, 

які належать до такої меншини» [258, с. 13]. Більш детально форми політичної участі 

меншин на вседержавному, регіональному та місцевому рівнях розроблені у Лундських 

рекомендаціях, підготовлених у 1999 році групою експертів ОБСЄ [300, с. 11-12].  

Вони передбачають, зокрема, надання групам меншин, у тому числі етнічним, певних 

правових, політичних та інших преференцій, тобто передбачають так звану «позитивну 

дискримінацію». Вона допускає деяке ущемлення більшості у тій або іншій сфері 

суспільного життя з єдиною метою: дати можливість меншині подолати відставання, 

яке майже завжди є наслідком тривалої попередньої дискримінації щодо неї. Позитивна 

дискримінація завжди є актом доброї волі з боку більшості, яка тримає у своїх руках 

головні важелі усіх гілок влади і тому має можливість зберегти свої соціальні, культурні, 

економічні та інші переваги. Тим часом стаття 24 Конституції України проголошує: «Не 

може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними ознаками» [247]. Отже, практична реалізація у 

повному обсязі Лундських рекомендацій в Україні була б порушенням низки положень 

національного права. Однак ці рекомендації не є міжнародним договором, тому їх 

виконання не обов’язкове для України, але їх ігнорування може суттєво підірвати віру 

міжнародного співтовариства в щирість намірів дотримуватись у національному 

законодавстві прийнятих на наднаціональному рівні стандартів. З іншого боку, 

виконання рекомендацій, які суперечать чинному законодавству, підриває престиж 

непорушності й цілісності правового поля держави. Така суперечність серйозно 

перешкоджає розв’язанню питань, актуальних для етнічної української більшості й 

окремих етнічних меншостей, для власне держави. Неможливість розв’язати ці 

питання в рамках чинного законодавства збуджує конфліктні настрої.  

Найбільш показовий тому приклад – відмова кримським татарам у гарантованому 

представництві у Верховній Раді Автономної Республіки Крим. Політичні акції з 

метою відновлення квоти для репатріантів у вищому представницькому органі автономії, 

яку вони мали у 1994-1998 роках, не дали очікуваного результату. Це стало однією зі 

спонук зміни політичної тактики. Лідери кримських татар обрали шлях виборювання і 

законодавчого оформлення особливого правового статусу свого народу як корінного.  

Створення представницьких структур, отримання квот в органах влади, які 

забезпечать представництво інтересів меншин на рівні держави, залежить, насамперед, від 

готовності самої держави до такого кроку. На жаль, в Україні для вирішення питань щодо 

представництва меншин, не існує достатньої кількості відповідних нормативно-правових 

механізмів й не відводиться належна увага до врахування таких впливових чинників, 

як політизація етнічності, створення розподільчих ліній на відповідному ґрунті [191]. 

Одним із попереджувальних заходів щодо посилення впливу таких чинників є заборона 

створення партій на етнічній основі. Для цього необхідно створити всі умови для 

можливості входження представників національних меншин та етнічних груп до лав 

вже існуючих політичних партій як на державному, так і на місцевому рівні, що вимагає 

внесення відповідних змін на законодавчому рівні [538]. Найбільш активні вимоги 

висувають караїми та кримчаки, які стверджують, що «якщо нас визнають корінним 

народом, то за міжнародними нормами нам мають забезпечити квоти у органах влади, 

зокрема у кримському парламенті. Тоді ми зможемо вголос говорити про свої 



● Державна етнополітика України в умовах глобалізації ● 

 

91 

проблеми, а зараз нас ніхто не чує і серйозно не сприймає. Із нами інколи розмовляють 

так, наче ми вже зникли» [156]. 

Проблеми з реалізацією права меншин на політичну участь пов’язані також із 

протиріччями в задекларованих різними українськими законами політичних нормах. 

Статтею 14 Закону про національні меншини національним громадським об’єднанням 

надане право висувати своїх кандидатів у депутати на виборах органів державної 

влади відповідно до законодавчих норм [458]. У той же час ані Конституцією, ані 

ухваленеми законами про вибори таке право не гарантується [247].  

Стаття 11 Закону від 18 жовтня 2001 року «Про вибори народних депутатів України» 

не називає серед інших суб’єктів виборчого процесу громадські об’єднання, а відтак – не 

визначено такими суб’єктами і організації, утворені представниками національних 

меншин [443].  

За ними не закріплене право висувати кандидатів у депутати (стаття 38 розгляду-

ваного Закону). Не зазначено також про обов’язкове врахування етнічного складу 

населення тієї або іншої місцевості при формуванні виборчих округів (стаття 16). Таке 

врахування передбачалося Законом 1997 року «Про вибори народних депутатів України», 

який втратив чинність [443]. 

Щодо отримання права на самоврядування у вигляді автономії [386], то політичні 

еліти етносуб’єктів завжди переконують, що цей етап є останнім, і вони не 

претендуватимуть на вихід автономної одиниці зі складу держави. Однак цього правила 

не завжди дотримуються. Тому влада національної більшості традиційно дуже 

обережна у задоволенні вимог меншин. Реалізувавши перший етап отримання особливих 

прав, зафіксованих в окремих законах, етносуб’єкти неминуче переходять до наступного 

етапу – створення власних представницьких структур. Слід зазначити, що висунення 

відповідних вимог відбувається у стані політизації етнічності, тому оманливим є 

сподівання на те, що меншина, задовольнивши свої перші вимоги, зупиниться. Адже, 

згідно з поширеною в етнополітології аксіомою, кожен етнос прагне власної держави. 

Навіть незначний контроль з боку центру в територіальній автономії врешті сприйма-

тиметься як тиск або гноблення [386].  

Визначившись зі своїми потребами та вимогами, етнічні спільності обирають ідеоло-

гічний напрям, за допомогою якого будуть намагатися досягти бажаного результату. 

Наприклад, посилення ідей націоналізму може відбуватися як реакція на можливість 

втратити існуючого рівня автономії. Причинами такого посилення можуть бути 

експансія у всіх її видах чи то метрополія, якщо йдеться про поліетнічну державу. 

Інколи за певних обставин, наприклад, особливе психологічне становище 

маргінальних груп, які не можуть ідентифікувати себе з жодною з існуючих соціальних 

національних груп, мають досить високий соціальний, економічний, культурний статус, 

виникає явище дифузного націоналізму [518]. Таким групам притаманна пасивна 

форма націоналізму, який проявляється здебільшого у стресових ситуаціях. 

У деяких випадках етнічні спільноти переходять до радикального напряму. Націо-

налізм та радикалізм – поняття різні, оскільки залежать від політичної доцільності. 

Націоналізм, зазвичай, не є за своєю суттю радикальним чи нерадикальним, а напряму 

залежить від обставин, що склалися. Наприклад, за умов колоніального режиму, наявності 

утисків національних інтересів, він обов’язково набирає радикальних рис. В інших 

випадках – здатен використовувати демократичні методи, хоча все залежить від того, 

чого саме вимагають інтереси нації. 

Сьогодні сепаратизм є проявом планетарної мегатенденції сучасності, яка вже 

призвела до розпаду великої кількості держав: СРСР, Чехословаччина, Югославія, 

Судан – та виступає передумовою для розпаду ще низки країн [235]. Також варто 

наголосити, що тенденції до інтеграції у світі значно слабші за своїм характером, оскільки 

відсутні будь-які об’єднання кількох країн в єдине державне утворення. За прогнозами 
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експертів у ХХІ ст. в так званому Старому Світі теоретично можуть виникнути більше 

10 нових держав (Косово, Шотландія, Уельс, Корсика, Басконія, Ічкерія, Бойківщина, 

Баварія, Фландрія, Каталонія, Пн. Кіпр, Паданія, Фарерські острови, Фламандія, Крим, 

Придністров’я) [235]. 

До причин, які породжують сепаратизм, можна зарахувати лінгвістичні, релігійні та 

економічні чинники, які у різному співвідношенні впливають на процес самовизначення 

етнічних груп. Нормативно-правовою основою цього процесу є Міжнародний пакт 

про громадянські і політичні права, перша стаття якого забезпечує усім народам право на 

самовизначення [90], яка надає можливість народам «вільно встановлювати свій 

політичний статус і вільно забезпечувати свій економічний, соціальний і культурний 

розвиток» [336], що трактується як реалізація права на самовизначення. 

На сьогодні основним джерелом сепаратизму є саме економічні чинники, прикладом 

чого слугує посилення цих ідей у таких країнах, як Бельгія, Данія, Італія та ін., де 

спостерігається нерівномірний економічний розвиток, що, у свою чергу, призводить 

до бажання більш розвинених регіонів відокремитися або отримати більші повноваження 

в економічній сфері [252]. 

Не оминула проблема поширення сепаратистських ідей і Україну, оскільки останнім 

часом у державі досить часто обговорюється питання щодо розколу нашої держави на 

декілька частин у наслідок посилення регіональних відмінностей у суспільстві. 

Правда більшість таких заяв є виключно політичними, про що свідчить їх актуалізація 

та популярність серед населення напередодні чергового виборчого процесу. Сучасні 

українські експерти виділяють кілька «гарячих» територій, де існують передумови для 

появи та подальшого розвитку сепаратистських ідей – це, зокрема, Крим, Закарпаття, 

Буковина та Донбаський регіон [586]. Варто наголосити, що ідеї сепаратизму в Україні 

поки що не набули широкого поширення, але у разі нехтування керівними органами 

джерел виникнення автономістських рухів це питання може постати з новою силою. 

Визначившись із потребами та метою, етнічні спільноти переходять до активної 

діяльності, яка має два основні напрями (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4. Напрями активної діяльності національних меншин 

 

Першим проявом такої діяльності є первинні форми самоорганізації етнонаціональних 

спільнот і формування національно-культурних структур. Відповідно до законодавства 

України, право на створення різноманітних організацій та структур гарантовано 

Законами України «Про об’єднання громадян» [459] та «Про національні меншини в 

Україні» [458], відповідно до яких, громадяни, які є представниками національних 

меншин, вільні у виборі та формі здійснення прав, що надаються їм чинним законо-

давством та мають можливість реалізувати їх як особисто, так і через відповідні державні 

органи та створюванні громадські об’єднання. Також законодавство гарантує, що участь 
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або неучасть громадянина України, представника національних меншин у створенні 

та діяльності громадських об’єднаннях не є підставою для обмеження будь-яких його 

прав. Отже, законодавчі гарантії права на громадянську самоорганізацію дозволяють 

національним меншинам поєднати індивідуальну активність своїх представників із 

організаційними можливостями для колективної дії.  

Сьогодні в Україні діє близько 800 громадських товариств національних меншин, 

понад 30 з яких отримали статус всеукраїнських. Такі всеукраїнські громадські 

об’єднання, як Асоціація національно-культурних об’єднань України, Українське това-

риство російської культури «Русь», Єврейська Рада України, Асоціація корейців 

України та ін., завдяки своїй активній діяльності мають достатньо досвіду співпраці з 

органами виконавчої влади щодо проведення різноманітних заходів, направлених на 

задоволення етнокультурних потреб представників своєї національності [562]. 

Такі товариства існують і закордоном, зокрема серед українців. Серед них: 

– Світовий Конгрес Українців (СКУ), який об’єднує близько 300 громадських 

організацій закордонних українців із більше, ніж 30 країн світу; 

– Європейський конгрес українців, який представляє інтереси українських 

громад у 23 країнах здебільшого в Центральній та Східній Європі, Світова федерація 

українських жіночих організацій, а також Світова федерація українських лемківських 

об’єднань; 

– Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР), створена українськими 

громадськими організаціями з України та з-за кордону в 1992 р. За статутом УВКР є 

міжнародною спілкою об’єднань громадян, діяльність якої поширюється на територію 

України та інших держав [186]. 

У більшості країн Східної та Центральної Європи, країнах Балтії на законодавчому 

рівні закріплено статус української громади як представників національної меншини, 

що проживає на території відповідної держави. Це дає можливість українським 

громадам розраховувати на державну підтримку щодо збереження своєї національної 

самобутності, здобуття освіти й інформації рідною мовою тощо. В інших країнах, де 

відсутній такий статус, забезпечення національно-культурних потреб є справою 

бажання та організаційних зусиль етнічних українців, які проживають у цих країнах. 

Самоорганізація етнонаціональних спільнот є базовою характеристикою інституціона-

лізації етнополітичних відносин, оскільки специфіка її проявів безпосередньо залежить 

від рівня внутрішньогрупової згуртованості та «етнічної солідарності». Зокрема, 

такими формами є ініціативні групи представників етнонаціональних спільнот і їх 

нелегалізовані об’єднання, діяльність яких характеризується тимчасовістю та локальністю 

із залученням невеликої кількості людей. Тобто вони створюються та діють у рамках 

законодавства країн проживання з метою вирішення виключно культурних, соціальних і 

побутових проблем на місцевому рівні. У свою чергу, більш організаційно оформленими 

є національно-культурні товариства, що створюються для сприяння відродженню та 

розвитку самобутності етнонаціональних спільнот шляхом врахування своїх культурних 

інтересів на державному рівні та отримання для цього допомоги (організаційної, 

фінансової тощо). У більшості випадків діяльність таких товариств носить яскраво 

виражений культурницький характер, оскільки саме завдяки культурі відбувається 

процес актуалізації етнічного інтересу, й тому, як правило, ці товариства тісно 

співпрацюють із національними культурними та освітніми установами [297]. 

Другим проявом активної діяльності національних меншин є безпосередня участь 

представників етнонаціональних спільнот у діяльності вже створених (не за етнічною 

ознакою) громадсько-політичних і партійних організацій, представництво в центральних і 

місцевих органах влади. Це – один із найбільш поширених проявів інституціоналізації 

етнополітичних відносин, оскільки таким чином представники етнонаціональних спільнот 

мають можливість використовувати наявні в організації ресурси для реалізації особистих і 
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групових інтересів і, як наслідок, здійснювати реальний вплив на ситуацію в окремому 

регіоні або державі в цілому. 

Окремо слід зупинитись на особливостях зазначеної діяльності у контексті виборчого 

процесу. Досить прийнятною та результативною для етнічних і національних меншин та 

політичних партій (або окремих політиків) є співпраця, що полягає у забезпеченні 

етнонаціональними спільнотами електоральної підтримки суб’єктів виборчого процесу в 

обмін на гарантії останніх (у випадку перемоги) захищати інтереси цієї спільноти. При 

цьому одна меншина одночасно може співпрацювати за таким принципом із багатьма 

організаціями та особами, незважаючи на їх ідеологічну спрямованість. Також можливим 

є лобіювання включення представників етнонаціональної меншини до списку кандидатів 

від партій. 

Поширеними є випадки використання та спекулювання етнополітичною проблема-

тикою окремими членами етнонаціональних спільнот у своїй політичній діяльності, які 

позиціонують себе як представники цієї спільноти, однак не мають для цього 

відповідної підтримки та повноважень представляти чиї-небудь інтереси. Незважаючи 

на це, етнонаціональні спільноти та їх представники доволі обережно ставляться до 

співпраці з партіями та залучення до політичної діяльності у зв’язку з небажанням 

стати учасниками (або жертвами) міжпартійної боротьби та політичних протистоянь 

[261, с. 368]. 

У програмі жодної з українських парламентських партій та блоків, за винятком 

Конгресу українських націоналістів, не існує окремого розділу, присвяченого питанням 

етнополітики держави. Усі партії та виборчі блоки без винятку декларують необхідність 

дотримання прав і свобод громадян незалежно від їхнього етнічного походження, 

сприяння розвитку культури національних меншин та збереженню етнічної самобутності. 

У мовному питанні позиції партій розділилися: Партія регіонів, Комуністична та 

Соціалістична партії виступають за надання російській мові статусу другої офіційної, 

блоки ж НСНУ та БЮТ свою позицію взагалі не маніфестують [435]. Про закордонних 

українців, у тому числі й трудових мігрантів, які становлять значну кількість виборців, у 

програмах жодної з партій не йдеться взагалі. Виняток становить компартія, програма 

якої згадує українську діаспору не інакше як «реакційна діаспора». Практично всі 

партійні програми не містять механізму реалізації задекларованих завдань. 

У подальшому діяльність, яка набуває взаємного характеру, починає ставати типовою. 

Створення громадських і політичних організацій та рухів за етнічною або національною 

ознаками свідчить про значний рівень згуртованості та наявності в етнонаціональної 

спільноти ресурсів для цього. Основною метою цього є забезпечення представництва 

інтересів етнонаціональних спільнот в органах законодавчої влади та місцевого 

самоврядування, а також здобуття політичних важелів впливу. Тобто етнонаціональній 

спільноті для безпосередньої участі у виборах необхідна наявність легалізованої 

організації, статус якої дозволив би їй стати суб’єктом виборчого процесу. 

Залежно від політичної та виборчої системи такі структури можуть бути оформлені у 

вигляді громадських організацій, їх асоціацій або політичних партій, задекларованою 

метою діяльності яких часто зазначається виключно захист культурних, етнічних або 

релігійних інтересів певної спільноти. Однак у процесі своєї діяльності представники 

громадських організацій етнонаціональних спільнот починають усвідомлювати, що 

безпосереднє залучення до політичних процесів сприяє набагато ефективнішій реалізації 

зазначених цілей. Але, на жаль, вітчизняне законодавство не сприяє активному створенню 

та діяльності громадських організацій, асоціацій або політичних партій, оскільки на 

законодавчому рівні не закріплює за ними окремого поняття та змісту, об’єднуючи їх 

в одну категорію, хоча з огляду на їх специфіку у правовому відношенні їх діяльність 

регулюється різними законами. Наприклад, Закон України «Про об’єднання громадян» 

(1992 р.) вважає об’єднанням «добровільне громадське формування, створене на 
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основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод» (ст. 1) 

[459]. Під це ж визначення підпадають як політичні партії, так і громадські організації. 

Ст. 3 Закону України «Про об’єднання громадян» громадську організацію визначає як 

«об’єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, 

економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних 

інтересів» (ст. 3) [459]. Але, крім вказаних об’єднань, існують й інші, а саме: професійні 

спілки, релігійні, кооперативні організації; об’єднання громадян, що мають за основну 

мету одержання прибутків, комерційні фонди, органи місцевого та регіонального 

самоврядування, органи громадської самодіяльності, інші об’єднання громадян, які, 

незважаючи на різні аспекти своєї діяльності, всі разом підпадають під одне зако-

нодавче визначення. 

Формування й активна діяльність політичних партій за етнічною чи національною 

ознакою є на сьогодні одним із проявів посилення процесів політизації етнічності, в 

якому більшість дослідників виділяє три основні етапи: 

а) набуття політичної свідомості;  

б) політична мобілізація;  

в) вихід на політичну арену [226, с. 13]. 

Зрозуміло, що наявність національних партій за етнічною ознакою може слугувати 

появі або посиленню конфліктогенних ситуацій у суспільстві, оскільки вони акумулюють 

національну ідею, яка, маючи підтримку у вигляді партійно-політичного механізму 

регенерації, обов’язково призводить до появи вимог щодо самовизначення. Тому поява 

таких партій слугує своєрідною перевіркою для демократичного суспільства на його 

цілісність й викликала необхідність на законодавчому рівні закріпити механізми 

запобігання таким проявам та вимогам у вигляді обмеження діяльності політичних 

партій, спрямованої на «порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, 

розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі» [247]. Варто зауважити, що 

закон України «Про політичні партії в Україні» у своїй основі спрямований на форму-

вання партійної системи єдиної української політичної нації, адже передбачає створення 

партій тільки із всеукраїнським статусом і розглядає партію як «добровільне 

об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного 

розвитку» (ст. 2) [463]. Однак це не заважає існуючим політичним партіям позиціонувати 

себе одними із найвпливовіших центрів політичної сили – регіональних груп інтересів, і 

перспектива інтеграції регіональних груп із етнічними таїть серйозну небезпеку 

дезінтеграції політичного простору України. 

Із 90-х років в Україні теж створюються етнічні партії, зокрема, за роки незалежності в 

нашій державі було створено близько 20 етнічних партій. Серед найбільш активних 

етнічних партій національних меншин можна виділити: демократичну партію угорців 

України, політичну партію «КМКС», Партію угорців України», партію «Руський блок» 

(попередня назва партія «За Русь єдину»), «Партію політики Путіна», Російську партію 

Криму, Партію мусульман України [306, с. 115]. 

Країни ЄС пройшли вже етап створення партій за етнічною ознакою й перейшли 

на новий – створення міжнародних партійних коаліцій національних меншин на 

наднаціональному рівні. Причиною появи таких коаліцій стало незадоволення електо-

рату діяльністю вже існуючих політичних партій. Партійні коаліції виражають 

інтереси географічно сконцентрованих периферійних національних меншин, які не 

зовсім задоволені діяльністю урядів тієї держави, в якій вони мешкають.  

В основі їхньої діяльності лежить існуюча модель соціалістичних партій, які вже 

досить давно спрямували свою діяльність на створення різноманітних міжнародних 

федерацій та політичних спілок. Варто наголосити, що фінансування діяльності таких 

коаліцій відбувається за рахунок Європарламенту, який намагається стимулювати 

європейські політичні партії до взаємодії як під час виборчого процесу, так і після 
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його закінчення, а також намагається розширити їхню участь у процесі парламентської 

роботи. 

Прикладами таких партійних коаліцій у ЄС є: 

1. Європейський вільний альянс, до складу якого входять Шотландська національна 

партія, партії Уельсу та Каталонії. З часу свого створення у 1981 р. кількість його членів 

зросла до 20 партій. На сьогодні альянс представлений у Європарламенті в коаліції із 

«зеленими» [544].  

2. Регіональні влади із законодавчими повноваженнями, або RegLeg. Спочатку цю 

коаліцію було створено на неофіційних засадах з метою лобіювати прийняття потрібних 

їм рішень на Міжурядовій конференції ЄС у 2000 році та при підписанні Ніццької угоди. 

Сьогодні до її складу входять представники 20 впливових регіонів ЄС, в яких проживає 

значний відсоток його населення. Основним напрямом діяльності коаліції є посилення 

впливу відповідних регіонів на політку ЄС, підвищення юридичного та політичного 

статусу цих регіонів у всіх сферах управління ЄС відповідно до їхньої компетенції та 

повноважень.  

3. Федеральний союз європейських національностей, який представляє інтереси 

національних меншин, які проживають як компактно, так і дисперсно, й має на меті 

захист їхніх національних ідентичностей, мов, культур та історії. Коаліція виступає з 

підтримкою будь-яких дій держави, які направлені на узгодження інтересів та політики 

нацменшин, а також наміри переконати парламенти та уряди країн Європи в тому, що 

мирний розвиток континенту передбачає врахування інтересів національних меншин та 

етнічних спільнот. Коаліція дотримується і пропагує принцип «добросусідства», тобто 

мирного співіснування більшості та меншини в межах держави чи ж регіону. 

4. Ультраправі партії, які все частіше отримують підтримку електорату, проходять до 

парламенту й впливають на прийняття рішень. Яскравим прикладом такої перемоги 

виступають Нідерланди, де ультраправі партії не лише пройшли до парламенту, але 

спонукали до взаємодії традиційні консервативні політичні сили. Основа їхньої 

активної діяльності – висловлення протесту щодо посилення імміграції (особливо щодо 

мусульманської імміграції у європейські країни), багатоетнічність та мультикультуралізм, 

який виявився неспроможним вирішити існуючі проблеми. Все це разом, на думку 

прихильників цих сил, створює реальну загрозу для європейської культури та 

ідентичності, тому вони апелюють до латентних націоналістів, вороже ставляться до 

пан’європейських інституцій на кшталт Європейського Союзу і не мають часу на 

«м’яку» соціальну політику [544]. 

5. Національні рухи – як важлива складова та показник ефективності державної 

діяльності щодо етнополітичної ситуації у суспільстві та державі. На думку більшості 

дослідників, саме національні рухи спонукають до посилення боротьби за владу, 

сприяють формуванню певних міжетнічних відносин, призводять до консолідації або 

дезінтеграції суспільства, зникнення або утворення нових держав [297]. Варто наголосити, 

що характер інституціоналізації етносу та передумови щодо виникнення національного 

руху залежать від статусу етнічної групи, тобто від того місця і ролі, яку він відіграє в 

певному суспільстві, в існуючій системі взаємовідносин [327, с. 15]. Існують такі види 

статусів: демографічний, культурний, правовий, соціально-психологічний та ін. Низький 

статус призводить до психологічної вразливості етносу, а високий, у свою чергу, сприяє 

формуванню першості у представників етносу. І в тому, і в іншому випадку це може 

призводити до виникнення масових рухів, що дестабілізують суспільство, етнічних 

конфліктів та інше [551, с. 17]. 

Якщо проявів формування різноманітних коаліцій в Україні ще не має, то посилення 

популярності та впливу радикальних політичних сил ми вже відчуваємо. Цю тенденцію 

нам продемонстрували вибори 2010 р. та 2012 р., в ході яких великої популярності набула 

ВО «Свобода» [88]. Більшість експертів назвала таку популярність «сюрпризом виборчої 
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кампанії», пояснюючи це тим, що праві українські сили переглянули основи української 

політики, у тому числі й етнонаціональну. Успішною вони її вважатимуть лише за умови 

забезпечення успішного процвітання нації, захисту її членів, навіть за рахунок 

дискримінації представників інших націй. У політичній програмі ВО «Свобода» права 

національних меншин згадані дуже побіжно. Політична сила пропонує винести на 

всенародне обговорення проект Закону «Про пропорційне представництво в органах 

виконавчої влади українців та представників національних меншин», вважаючи, що 

це дозволить запобігти конфліктам на етнічному підґрунті. 

Отже, основними ознаками політичного об’єднання, утвореного за етнічною ознакою 

є: масовість, стихійність, добровільність, відсутність фіксованого членства, чіткої 

організаційної структури та комплексної програми. За певних умов рух може стати базою 

конституювання політичної партії, і, навпаки, політичні партії з метою розширення свого 

впливу в суспільстві стають організаторами політичного руху.  

Пройшовши етап активної діяльності, національні меншини переходять до ініцію-

вання створення при органах державної влади та місцевого самоврядування дорадчих 

структур. Право на представництво національних меншин частково гарантоване ст. 14 

Закону «Про національні меншини» [458] та ст. 22 Конституції щодо недопущення 

звуження форм та обсягу існуючих прав та свобод [247]. 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про національні меншини в Україні» враху-

вання інтересів і потреб національних меншин законодавчою та виконавчою владою, 

органами місцевого самоврядування забезпечується через постійнодіючі комісії з 

питань міжнаціональних відносин і дорадчі органи з представників етнічних громад 

(у тому числі Раду представників громадських об’єднань національних меншин у Києві). 

Дорадчі органи з представників національних меншин можуть утворюватись і функці-

онувати на громадських засадах при місцевих радах [458]. 

Основною метою такої діяльності є налагодження якнайефективнішого механізму 

взаємодії етнонаціональних спільнот із органами влади, визнання на державному 

рівні представницьких структур цих спільнот, а також реалізація власних інтересів їх 

лідерів. Прикладом функціонування та можливої трансформації цих органів у подаль-

шому є розвиток структур саамського народу (проживає переважно на півночі Норвегії, 

Фінляндії, Швеції та Росії).  

Правова суперечливість у питанні законодавчих гарантій національним меншинам 

щодо участі у владі полягає не лише в тому, що чинний Закон «Про вибори народних 

депутатів» фактично позбавляє чинності статтю 14 Закону «Про національні меншини» 

[458]. На відміну від порядку формування всеукраїнського парламенту, при виборах 

місцевих представницьких органів громадські організації, легалізовані відповідно до 

чинного законодавства, мають право на висування кандидатів. Отже, є неузгодженості і в 

самому виборчому законодавстві, яке, вочевидь, потребує кодифікації. Водночас сучасна 

політико-правова практика дає достатньо прикладів реалізації статті 5 Закону «Про 

національні меншини» в частині створення і діяльності у складі представницьких і 

виконавчих органів влади постійних комісій та інших структурних підрозділів з питань 

міжнаціональних відносин [458]. Функціонують також передбачені названою статтею 

дорадчі органи з представників національних меншин. Діяльність консультативно-

дорадчих структур національних меншин в Україні при органах влади різного рівня 

на практиці часто зводиться до формальних нарад та проведення виключно культурних 

заходів (концерти представників національних меншин тощо) [538].  

Тому, на думку вченого-правознавця О. Бикова, колективні права етнонаціональних 

меншин у масиві законодавства України представлені не повністю [49, с. 69]. Більш 

критично оцінює зазначену ситуацію М. Товт, який вважає, що у вітчизняній 

законодавчо-правовій системі будь-які спеціальні положення, які б забезпечували 

парламентське представництво національних меншин, відсутні взагалі. Те ж саме, за 
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спостереженнями цього фахівця, відбувається і з представництвом національних 

меншин в органах виконавчої влади [540, с. 21]. 

Налагодження та підтримка етнонаціональними спільнотами відносин із міжнарод-

ними й іноземними організаціями, що супроводжуються збільшенням масштабів 

етнополітичної проблематики та «виходом» її на міжнародний рівень, є наступним 

етапом інституціоналізації етнополітичних процесів. 

За оцінками експертів, законодавча база регулювання сфери міжнаціональних 

відносин в Україні сьогодні є найбільш демократичною не тільки серед нових держав 

з багатонаціональним складом населення, але й серед держав старого світу.  

Треба також мати на увазі значення систематичного моніторингу забезпечення прав 

національних меншин з боку міжнародних організацій. І, насамкінець, ще два важливих, 

хоча й неоднозначних фактори: фінансова підтримка національно-культурних товариств 

із боку етнічної батьківщини та фінансування міжнародними фондами проектів і програм 

етнокультурного відродження й розвитку. Вони позначилися, передусім, на процесі 

створення й діяльності єврейських, польських, німецьких, татарських, ромських 

національно-культурних товариств.  

Варто відзначити, що діяльність деяких товариств є нині активною. Зокрема, в 

міжнародний день рідної мови представники деяких із них звернулися з відкритим листом 

на підтримку ухвалення проекту закону «Про мови в Україні» до Генерального Секретаря 

Ради Європи, Генерального секретаря ООН, Генерального директора ЮНЕСКО, в 

Європейську комісію за демократію через право («Венеціанська комісія»), до Голови 

Європейського парламенту [561]. У листі було зазначено, що незважаючи на наявність 

законодавчих та міжнародних гарантій, в Україні наявні порушення щодо прав 

громадян використовувати рідну їм мову в усіх сферах суспільно-політичного життя. 

З огляду на це, в листі містилося прохання до міжнародних організацій про необхідність 

їхнього втручання для вирішення цієї проблеми, посилаючись на Європейську хартію 

регіональних мов або мов меншин, Конвенцію про боротьбу з дискримінацією у сфері 

освіти, Загальну Декларацію прав людини та іншими правовими актами, й тим самим 

запобігти подальшій дискримінації мовних і національних меншин в Україні. Але, на 

жаль, досить часто, самі міжнародні правові акти призводять до появи подвійних 

стандартів щодо реальної оцінки можливих сепаратистських дій окремих національних 

меншин, оскільки містять подвійні стандарти, зокрема, право народів на самовизначення 

та право держави на територіальну цілісність. Цим користуються деякі впливові держави 

для задоволення своїх геополітичних інтересів. Яскравим прикладом є проблема 

іспанських та французьких басків, корсиканців, які й до сьогодні залишаються поза 

увагою міжнародної спільноти. Натомість, маючи власні інтереси, європейські держави 

досить швидко вирішили питання щодо Косово, нехтуючи існуванням цілої країни, 

адже більшість дослідників оцінила цю ситуацію як спосіб задовольнити свої інтереси 

на Балканах.  

Щодо інших регіонів, не вирішеною залишається проблема курдів у Туреччині, 

оскільки країна є стратегічним контрагентом НАТО на Близькому Сході. У той же час 

антихусейнівська коаліція без вагань надала квазідержавність курдам Іраку, які виступили 

союзниками в боротьбі з режимом Саддама Хусейна. 

Іншим прикладом є політика Росії щодо Кавказу, яка пояснюється можливою 

загрозою для територіальної цілісності РФ. Представники російської еліти наголошують, 

що перегляд етнічної та політичної карти Кавказу є досить небезпечним і, безперечно, 

в подальшому призведе до конфлікту, аргументуючи це відсутністю у світової спільноти 

ефективних механізмів їхньої реалізації, сценаріїв вирішення таких конфліктів мирним 

шляхом та відсутністю необхідних санкцій щодо порушників. Тому й надалі Росія 

вступає у конфлікт із Грузією, підтримує Абхазію та Південну Осетію, що призводить 

до загострення ситуації.  
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Це лише окремі факти світової практики, але й вони дають змогу говорити про 

подвійні стандарти та існуюче маніпулювання міжнародними нормами.  

Така тенденція спостерігається і в діяльності впливових міжнародних організацій. 

Наприклад, всі спроби ООН врегулювати більшість існуючих конфліктів мирним 

шляхом не мають дієвої сили, а тому весь час зазнають нещадної критики, «дедалі 

більша кількість спеціалістів та аналітиків із усього світу звинувачує Організацію 

Об’єднаних Націй у нездатності відстоювати фундаментальні цінності на планеті і в 

неефективності її інститутів» [36].  

Процес ослаблення ООН та інших міжнародних організацій зумовлений певним 

чином появою нових геополітичних центрів, таких як Китай, Росія, Індія, що призводить 

до суттєвих змін в існуючій системі міжнародних відносин. Наприклад, більшість 

миротворчих операцій ООН та ОБСЄ, направлена на мирне вирішення конфлікту, 

триває роками й не приносить бажаних результатів. Тому варто погодитися з думкою 

М. Паніна, що «значно масштабніші миротворчі операції в епоху глобалізації й їхня 

доволі широка географія створюють перед ООН додаткові проблеми адекватної 

матеріальної підтримки всіх одночасних операцій, а також забезпечення належного 

рівня забезпечення, підготовки і професійності персоналу, який для них виділяється» 

[36]. 

Поряд із цим існують й інші проблеми, як-от: невисокий рівень фахової підготовки 

миротворців, матеріальне та кадрове забезпечення, що саме по собі призводить до 

неможливості ефективного вирішення існуючої проблеми та загострення ситуації. 

Тому сьогодні ми досить часто спостерігаємо наявність «ручного управління» в 

міжнародній практиці. Підтвердженням цього є думка А. Хачатуряна, який стверджує, що 

«... у випадку з утворенням нових держав чи возз’єднання національних меншин з 

історичною батьківщиною великі держави керуються вже не правовими нормами, а 

швидше діють за власними інтересами» [36]. 

Саме наявність таких проблем у діяльності більшості міжнародних організацій 

призводить до:  

 появи необґрунтованих сепаратистських дій; 

 неможливості деяких народів реалізувати своє право на самовизначення. 

Формування нових геополітичних обставин загострює існуючі проблеми в системі 

міжнародного права, що призводить до поширення сепаратистських ідей серед 

національних меншин. Останні етнічні конфлікти, що відбувалися у світі, показали, 

по-перше, неспроможність міжнародних правових механізмів впоратися з існуючими 

проблемами, по-друге, зростання спротиву щодо можливості отримання суверенітету 

деякими етносами.  

Таким чином, за умов коли міжнародне законодавство та організації не в змозі 

ефективно вирішити існуючу проблему, починає працювати політичний вплив потужних 

держав світу, мотивація яких переважно базується на їхніх суб’єктивних інтересах. Це 

лише викликає спротив та ще більшу напругу у міжнародних відносинах. 

Передостаннім етапом є створення органів державної влади для координації та 

регулювання процесів у етнополітичній сфері. Діяльність таких інституцій є необхідним 

елементом системи органів виконавчої влади, особливо в поліетнічній державі, оскільки 

їх діяльність повинна запобігати виникненню міжетнічних конфліктів і етнополітичних 

протистоянь, а також налагодження і підтримку діалогу з представниками етнонаціо-

нальних спільнот. Водночас для здійснення ефективної державної етнополітики не є 

обов’язковим створення окремих державних структур, а надмірна бюрократизація 

етнополітики не означає автоматичного покращення її якості. Вочевидь йдеться про 

особливо політизовану та інкорпоровану в структуру державної влади форму репре-

зентації етнічності. Але співвідношення національного самоврядування та державної 
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влади може мати різний характер. Лише в історії України відомі три варіанти такого 

співіснування:  

 національно-територіальна автономія як елемент територіально-політичного 

устрою держави (національні сільради, райони чи навіть суб’єкти федерації);  

 органи представництва національно-культурної або національно-персональної 

автономії (наприклад, Національні Збори та Національна Рада – за законом УНР про 

національно-персональну автономію), які існують у межах конституційно-правового 

поля («Органи Національного Союзу» характеризувались у ст. 9 згаданого закону як 

«органи державні» [173, с. 132]);  

 самочинні органи національного самоврядування, які тією чи іншою мірою 

конфліктують із існуючою державно-політичною структурою, не будучи визнаними 

офіційно (наприклад, Курултай та Меджліс кримськотатарського народу) [297].  

Специфіка таких державних органів безпосередньо залежить від моделі етнополітики, 

що реалізується у певній державі. 

Формування державних і автономних утворень за етнічною або національною ознаками, 

є фактично «завершальним» проявом інституціоналізації етнополітичних відносин, 

оскільки таким чином етнонаціональні спільноти мають можливість задовольнити 

вимоги та реалізувати свої інтереси (насамперед, політичного характеру). Водночас, 

зазначений процес характеризується суперечливістю та конфліктогенністю: з одного 

боку, формування державних і автономних утворень розглядається як реалізація права 

нації (народу) на самовизначення, з іншого – як прояв сепаратизму або іредентизму. 

Під суверенним правом націй (народів) на самовизначення розуміється їх право 

самостійно визначати форму свого державного існування. Такими формами можуть 

бути окрема держава, суб’єкт федерації, автономне утворення (республіка, округ, 

область тощо) та ін. Яскравими прикладами державного утворення за етнічною 

ознакою є Ізраїль (1948 р.) та Косово (17 лютого 2008 р. проголошена незалежність, 

але була визнана значною кількістю держав 23 серпня 2011 р.). 

Окрім власного державного утворення, важливою формою реалізації права на 

самовизначення є формування етнонаціональною спільнотою автономії. Аналіз багатьох 

підходів до класифікації автономних утворень свідчить про те, що основними 

принципами їх формування є територіальність і екстериторіальність. Територіальні 

автономії формуються на певній чітко визначеній території компактного проживання 

етнонаціональної спільноти. Основними її видами є національно-територіальна, 

адміністративно-територіальна автономія (регіональна) та національно-державна. 

Організаційною формою, право національностей України на яку держава проголосила 

1 листопада 1991 року, є національно-адміністративні одиниці  або ж національно-

територіальна автономія [133]. У наступних після ухваленої тоді Декларації прав 

національностей України правових актах згадана теза не знайшла розвитку. Перелік 

складових національно-культурної автономії і державні гарантії права на неї викладено у 

статті 6 Закону «Про національні меншини» [458]. Разом із тим на законодавчому рівні 

досі не узгоджені процедура утворення, принципи, норми і механізми функціонування 

національно-культурного самоуправління, правові засади його взаємодії з органами 

влади та іншими структурами громадянського суспільства. Серед вірогідних причин 

цього – подібність позиції більшості українських законодавців і науковців у сенсі того, що 

в «умовах унітарної держави і розбудови громадянського суспільства надання етнонаціо-

нальним меншинам національно-територіальної автономії є недоречним, оскільки воно 

вступає у протиріччя з принципом побудови держави за ознакою громадянства, а не 

етнічного походження, веде до дезінтеграції суспільства, ускладнює процес державного 

управління територіями» [376, с. 185].  

Здебільшого більшість вимог щодо формування державних і автономних утворень 
за етнічною або національною ознаками має сепаратистський характер і тією або 
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іншою мірою загрожує територіальній цілісності держави. Яскравим прикладом розвитку 
європейської дезінтеграції, сепаратизму є Країна Басків в Іспанії, де не вщухають призиви 
до відокремлення, хоча цей регіон і так має найбільші права автономії. Каталонія, де 
відносини із державою регулюється спеціальною хартією, планує до 2014 року зовсім 
відділитися від Іспанії [222]. 

Проблеми розвитку сепаратизму є і в Італії. Керівники націоналістичного руху 
дотримуються ідей Беніто Мусоліні; «LegaNord» має вирішальні голоси у парламенті, 
чим шантажує керівництво держави щодо впровадження заходів диференціації громадян 
півночі та півдня Італії за етнічною приналежністю. З початку 2009 року організація 
намагається досягти консенсусу із владою та реорганізувати Італію у федерацію [329, с. 150].  

У Бельгії присутні сепаратистські настрої. Економічно значно розвинута голанд-
ськомовна Фландрія не хоче економічно допомагати менш розвинутій франкомовній 
Валлонії. За результатами опитування, більше 60 % населення Фландрії і більше 40 % 
валонців не виключають можливості відділення [329, с. 153]. 

У Франції теж не все спокійно. Там вже досить давно спостерігається сплеск 
сепаратизму. 9 серпня 2004 лідери основних рухів за незалежність і автономію о. Корсика, 
які об’єдналися в рамках групи Unionenaziunale та отримали 8 місць із 51 в Національній 
асамблеї острова, заявили про готовність до переговорів про статус острова з французь-
ким урядом. До групи входять рухи «Corsica nazione», «FLNC-UC» [227, с. 89-90]. 

У Великобританії центром дезінтеграційних настроїв стала Шотландія, де на останніх 
парламентських виборах 2007 року вперше за 50 років перемогли націоналісти, які 
запевнили свій народ, що Шотландія може стати незалежною державою у десятирічний 
термін [691]. 

Щодо України, то з вимогами стосовно автономії виступають кримські татари. Русини 
Закарпаття в цьому питанні пішли ще далі: 25 жовтня 2008 року в м. Мукачеве делегати 
II Європейського конгресу підкарпатських русинів оголосили про відтворення 
русинської державності, проголосили створення республіки в статусі від 22 листопада 
1938 р., обрали державний виконавчий уряд та склали «Акт проголошення русинської 
державності», висунули умову, що у разі, якщо до 1 грудня 2008 року Закарпатська 
облрада не оголосить республіку автономією, русини готові самостійно проголошувати 
свою державність [185]. До активних дій вони так і не перейшли, тому це питання й 
до сьогодні залишається досить болючим. 

Таким чином, сьогодні посилюються тенденції щодо відокремлення етнічних груп 
від єдиної держави. На нашу думку, їх активізація може призвести до порушення її 
територіальної цілісності, масовим заворушенням та невдоволенням. Ці процеси 
супроводжуються підривом економіки, дестабілізацією влади, а разом із цим, 
зниженням соціальної захищеності населення, втратою державою своїх політичних та 
стратегічних позицій. Наведені наслідки будуть сприяти і послабленню ЄС. Так як 
Європейський Союз є об’єднанням держав, то дестабілізація однієї країни призводить 
до розхитування системи в цілому. Розгляд вищезазначених проявів інституціоналізації як 
організаційного оформлення етнополітичних відносин дає змогу охарактеризувати та 
спрогнозувати розвиток етнонаціональних спільнот на певному етапі. 

 
 

2.2. Державне регулювання етнополітичних процесів у країнах ЄС 

 
Глобалізаційні зміни сучасного світу призвели до того, що держави стають все менш 

однорідними за своїм етнічним складом, тому проблема вибору етнічної конструкції 
суспільства стала однією із провідних у таких сферах як політика, економіка, безпека 
та ін. Політика має всеосяжний характер і охоплює всі сфери життєдіяльності особи 
та соціальних груп, а серед останніх чільне місце у сучасному світі посідають етнічні 
спільноти та етнічні групи – нації, етноси, субетноси, національні та етнічні меншини, 
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корінні народи тощо. Саме тому важливою складовою політики сьогодення є взаємодія 
держави й етнічних груп та політичні взаємовідносини етнічних спільнот.  

Як і політика загалом, етнополітика залежно від критеріїв поділяється на різноманітні 
типи. Сучасний український дослідник О. Антонюк [21] пропонує розрізняти етнопо-
літику за «метою, змістом, спрямованістю, формами, методами здійснення, результатами» 
(табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Типи етнополітики за О. Антонюком 
 

Мета а) національна консолідація; 
б) міжетнічна інтеграція; 
в) зближення націй; 
г) національне відособлення; 
д) відстоювання етнічної «чистоти»; 
е) здобуття національного суверенітету тощо. 

Зміст  а) гуманістична; 
б) інтернаціоналістська; 
в) антигуманна; 
г) націоналістична; 
д) великодержавно-шовіністична. 

Спрямованість  а) демократична; 
б) миротворча; 
в) прогресивна; 
г) антидемократична; 
д) тоталітарна; 
е) руйнівна; 
є) реакційна. 

Форми і методи 
здійснення 

а) насильство; 
б) толерантність; 
в) репресії тощо. 

Результати  а) злагода, єднання, співробітництво, дружба; 
б) напруга, конфронтаційність, конфліктність; 
в) недовіра, неприязнь, етнічна війна. 

 

Можна навести також градації етнополітики інших зарубіжних та вітчизняних дослід-
ників. Подібні градації, не зважаючи на їх універсальність, потребують виокремлення 
певних загальних моделей етнополітики. 

Згідно з загальновизнаним підходом, модель етнополітики – це набір наявних і 
прихованих інструментів та принципів, за допомогою яких держава досягає певної мети, 
які обумовленні стратегією її існування.  

Відповідно система державного регулювання надає необхідну змогу обґрунтувати 
той обсяг ресурсів, за допомогою яких будуть вирішуватися конкретні завдання етнічного 
та національного розвитку суспільства та країни.  

Важлива роль у цьому процесі належить принципам державного регулювання 
відповідної сфери, які забезпечують послідовність в ухваленні відповідних управлінських 
рішень, що спрямовані на ефективний розвиток поліетнічної спільноти.  

Основними принципами державного регулювання сучасних етнополітичних процесів є: 

 цілеспрямованість, погодженість і обґрунтованість усіх дій у системі державного 
регулювання (досягнення поставленої мети (консолідація, асиміляція, інтеграція та ін.) і 
вирішення нагальних проблем (покращення умов життя та праці національних меншин, 
збереження культури та мови та ін.); 

 відповідальність за ухвалення рішень і кінцеві результати (визначення відпові-

дальних виконавців в органах влади та серед національних меншин, які за наявності 

визначених повноважень повинні відповідати за кінцеві результати); 
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 високий професіоналізм суб’єктів державного регулювання (необхідне кадрове 

забезпечення та використання професійних якостей представників національних 

меншин); 

 ефективне використання економічних, природних, матеріальних, фінансових, 

трудових, інформаційних та часових ресурсів (формування відповідного рівня 

економічного розвитку для забезпечення належного рівня життя для всього суспільства, 

встановлення відповідної заробітної плати, соціального забезпечення, доступу до 

влади та ін.); 

 пріоритетність розв’язуваних проблем (залежно від моделі етнополітики це 

може бути пріоритетність вирішення національних або етнічних проблем, у деяких 

випадках можливо ігнорування наявної проблеми); 

 орієнтованість на забезпечення ефективного розвитку національних меншин та 

на його основі соціального добробуту для всього населення країни (наявність 

відповідного економічного, соціального, політичного, культурного рівня в країні). 

На жаль, незалежною Україною, незважаючи на всі спроби, все ще не вироблено 

цілісної концепції етнічної політики. Певною мірою це, мабуть, зумовлено й тим, що 

держава та влада не зацікавлені повною мірою в цьому – не вважають за необхідне 

використовувати вітчизняний та зарубіжний досвід, поради науковців, ініціативи 

національних меншин, зводячи свою роль до ситуативного втручання у проблеми, що 

виникли у сфері етнополітики. Але більшість науковців вважає, що, незважаючи на 

відсутність бажання у влади прислуховуватися до їхніх порад, вони все ж таки 

можуть у деяких випадках запропонувати реальну оцінку можливих наслідків щодо 

застосування тих або інших методів і ефективну модель для розв’язання й запобігання 

етнічних конфліктів. Тому, підтримуючи дослідників, розглянемо класичні моделі 

етнополітики (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Класичні моделі етнополітики 

 

У спеціальному дослідженні ООН щодо расової дискримінації в політичній, 

соціальній та культурній сферах (1971 р.) сформульовані основні моделі державної 

етнополітики: 

1. Асиміляція, яка базується на ідеї переваження домінуючої культури, гомогенності 

країни за рахунок відмови від багатоманітності культур на користь домінуючій. 

Асиміляція зазвичай розуміється як відмова від збереження своєї культурної ідентичності 

та самобутності у процесі контактів із домінантною культурою. Асиміляція (від лат. 

аssimilatio – «засвоєння»), за визначенням Р. Парка, – це «процес взаємопроникнення 

та злиття, у якому особи та групи присвоюють собі спогади, відчуття, ставлення 
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інших осіб і груп та, розділяючи їхню історію і життєвий досвід, змішуються з ними і 

входять до їхнього культурного життя... Найшвидше цей процес відбувається там, де є 

тісний контакт між представниками різних груп (сімейні, дружні та інтимні стосунки)» 

[683]. 

Асиміляційна модель ґрунтується на ідеї переваги домінуючої культури і має на 

меті досягнення однорідного суспільства, через що групи емігрантів мусять відмовитися 

від власної культури. У результаті модифікуються поведінка та сприйняття домінуючих 

нормативних зразків. Титульний етнос готовий прийняти членів інших етнічних груп 

у разі сприймання ними культури першого. У рамках сучасних націй-держав асиміляції 

були піддані, насамперед, малочисельні етнічні спільноти із зниженим соціальним та 

політичним статусом (до повної втрати своєї культурної ідентичності). Асиміляційна 

практика здійснюється двома шляхами: 1) добровільно – внаслідок міграції в іноетнічне 

середовище, змішаних шлюбів, бажання підвищити свій соціальний статус у межах 

домінуючих культурних схем; 2) примусово – заборона вживання мови та інших форм 

культури національних меншин, відмова в отриманні громадянських прав тощо. 

Асиміляційні процеси, на думку П. Надолішнього, завершуються на рівні другого 

покоління [365, с. 18]. За цією моделлю побудовані міжетнічні відносини у Франції. 

Певною видозміною асиміляції є концепція амальгамування, за якою визнається за 

можливе утворення єдиного суспільства шляхом злиття різних етнокультурних груп в 

єдине ціле при перейнятті всіма однієї культури (не обов’язково чисельно більшої 

групи) і відтак – втраті своїх ідентичностей (наприклад, змішані шлюби між представ-

никами відмінних расових груп [644, р. 876-877]). 

Унаслідок асиміляції члени однієї етнічної групи втрачають власну культуру та 

повністю засвоюють культуру групи, у контакті з якою вони перебувають. Якщо ж цей 

процес відбувається під тиском і тільки ззовні здається успішним, то його називають 

псевдоасиміляцією [645, р. 32-33]. 

2. Інтеграція, яка постулює процес, у якому багатоманітність елементів культури 

комбінується у єдність, утримуючи базову ідентичність. Інтеграція передбачає гарантію 

рівних прав та можливостей для всіх громадян незалежно від їхньої групової належності. 

Стратегія інтеграції вимагає від груп етнічних спільнот поступової адаптації до основних 

цінностей домінантного суспільства, а більшість має адаптувати соціальні інститути 

(освіту, культуру, управління, судову справу тощо) для кращої відповідності потребам 

багатонаціонального суспільства. Ця інтеграційна стратегія найбільш придатна для 

реалізації тільки в такому суспільстві, в якому рівень упереджень є відносно низьким 

(тобто мінімально поширена символічна дискримінація або расизм, етноцентризм), 

існують позитивні відносини між різними культурними групами, досить широким є 

діапазон культурних цінностей суспільства. 

Варто наголосити, що досить часто у науковій літературі асиміляційну та інтеграційну 

моделі етнополітики об’єднують. Частина вітчизняних та зарубіжних науковців вважає, 

що варто говорити не про єдину асиміляційну (інтеграційну) модель етнополітики, а про 

дві, цілком різні моделі, – асиміляційну та інтеграційну. До цього переліку варто також 

додати расистську модель етнополітики. По-перше, існували держави, які активно 

втілювали її на практиці. По-друге, маємо доволі багато прикладів співіснування 

елементів асиміляційної та расистської моделей етнополітики. Наприклад, у США в 

ХІХ – до 60-х рр. ХХ століття поряд із активним втіленням на практиці асиміляційної 

моделі мали місце елементи расистської моделі, зокрема, політика сегрегації. 

Залишаючи рідні місця, емігранти втрачають свої звичаї та традиції. На новому місці 

вони стикаються з новими соціально-економічними та культурними нормами, 

адаптуються з природними та соціальними умовами, мовним середовищем, культурним 

оточенням, науково-технічним розвитком, звичаями, обрядами, традиціями. На цей 

процес впливає низка чинників, серед яких політичні, економічні та інші умови в 



● Державна етнополітика України в умовах глобалізації ● 

 

105 

країнах еміграції та імміграції, особливості самого процесу переїзду, особисті харак-

теристики мігранта, його вік, освіта, кваліфікація, ступінь зацікавленості етнічними 

ЗМІ, задіяння у соціальних мережах суспільства, що приймає [688, р. 50-51]. 

Сутність асиміляційної (інтеграційної) моделі полягає в досягненні певного рівня 

гомогенності культури, формуванні за можливості однорідної культурної та етнічної 

спільноти. У найбільш радикальному варіанті ціллю цієї моделі є формування єдиної 

нації шляхом нівелювання етнічних та культурних особливостей спільнот. В основі 

асиміляційної (інтеграційної моделі) лежить ідея нації-етносу як єдиної етнічної та 

культурної спільноти. Саме рівень гомогенності та засоби його досягнення відрізняють 

крайній та поміркований варіанти цієї моделі. Основними засобами проведення подібної 

політики є заходи в сфері імміграційної політики (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

Заходи держави щодо стимулювання міграційних  

процесів та їх бажанні результати 

Стимулювання міграційних процесів Бажані результати 

заходи щодо сприяння або запобігання істо-

ричної батьківщини поверненню своїх 

представників національних меншин; 

надійний захист цивілізаційно-культурного 

простору від іммігрантів із країн з іншою 

культурою; 

заохочення або заборона імміграції національ-

них меншин до відповідної країни; 

запобігання сепаратистським настроям 

унаслідок звільнення території від представ-

ників критично налаштованих національних 

меншин; 

переселення автохтонних народів із при-

кордонних територій, з відповідним розсе-

ленням на них представників державотворчого 

етносу. 

можлива в деяких випадках бажана гомоге-

нізація етнокультурного простору, як основа 

для подальшого цивілізаційного та полі-

тичного об’єднання країни. 

 
Варто погодитися з думкою більшості, що перед Україною на сьогодні не стоїть 

загроза масового припливу біженців із країни третього світу, оскільки в державі не 
створено належних умов для їх соціально-економічної адаптації. Це, у свою чергу, 
призводить до того, що процес еміграції представників національних меншин 
відбувається досить повільно, а процес повернення етнічних українців на Україну має 
ще меншу динаміку, оскільки майже повністю перекривається трудовою міграцією в 
Європу і Росію. Стосовно прикордонних територій, то там населення здебільшого не 
виявляє схильності ні до еміграції, ні до переселення в інші регіони України. 

Недоліки такої моделі етнополітики найбільше проявляють себе в соціально-еконо-
мічній сфері. По-перше, відповідно до існуючої практики, представники національних 
меншин займають провідні місця у престижних професіях у країні, тоді як титульний 
етнос займає здебільшого аграрний сектор. Прикладом такого стану речей може бути 
відома з історії цілеспрямована політика держав щодо українських земель та населення, 
які входили до їхнього складу. За таких умов масова еміграція меншин із України може, а 
в деяких випадках вже негативно позначається на деяких сферах виробництва. По-
друге, тенденція до старіння населення призводить до необхідності компенсувати 
відповідні втрати в робочій силі – без чого неможливо буде утримувати на належному 
рівні соціальне забезпечення непрацездатного населення. Така ситуація характерна для 
більшості європейських держав, що призвело до необхідності стимулювати трудову 
імміграцію з інших регіонів. Як наслідок, сьогодні більшість із цих країн вже не в 
змозі зупинити потоки іммігрантів у свою країну, кількість яких дійшла до критичної 
межі та почала загрожувати культурній та цивілізаційній ідентичності приймаючої 
країни.  

В Україні ця ситуація ще не досягла критичної точки внаслідок наявності деяких 

потенційних ресурсів щодо збільшення або ж запобігання зменшенню, працездатного 

населення: 



● В. І. Андріяш ● 

 

106 

 заходи щодо заохочення до повернення трудових мігрантів з інших країн; 

 процес репатріації етнічних українців із країн СНД; 

 стимулювання трудової міграції до України представників культурно споріднених 

етносів. 

Особливості стимулювання внутрішньої міграції в межах України, на думку деяких 

дослідників, не мають великих перспектив, що пов’язано зі скороченням населення 

практично на всій території, винятком є лише великі мегаполіси. Можна погодитися з 

думкою, що тимчасово дієвими можуть бути заходи, направлені на штучну підтримку 

деяких проблемних регіонів, але, на жаль, така політика може призвести до ще більшого 

спустошення інших регіонів. 

Суттєвий вплив має й наявність тотальної асиміляції українського населення 

російською мовою та культурою. На думку деяких авторів, після розпаду СРСР 

українська держава в особі можновладців обрала курс на заміну тотальної русифікації 

на тотальну українізацію, що відразу знайшло підтримку серед української національно-

орієнтованої еліти. Ми поділяємо їхню думку щодо того, що така політика в кінцевому 

підсумку призведе до загострення, а не до розв’язання існуючої проблеми, а в гіршому 

випадку – до етнічного конфлікту. З огляду на це, доречною є думка щодо необхідності 

деасиміляції не лише етнічних українців, а й національних меншин, заохочуючи їхнє 

бажання зберігати та розвивати власну мову та культуру.  

Ще однією проблемою є певне ігнорування державою та владою існуючої проблеми 

українських субетносів, переважна частина яких проживає на Закарпатті. На думку 

деяких дослідників, ні що на сьогодні не заважає представникам субетносів зберігати та 

розвивати свою мову та культуру на місцевому рівні. Проте будь-які спроби політизувати 

ці групи є невиправданими та недоречними. Наприклад, найбільш відомою є проблема 

так званого «політичного русинства», але крім них на цій території проживають бойки, 

лемки, гуцули. Тому держава повинна надавати підтримку і можливість власного 

культурного розвитку всім наявним групам, не роблячи жодних переваг. На підтримку 

цього зазначимо, що міжнародний досвід свідчить, що навіть при тривалій асиміляційній 

політиці неможливо повністю знищити регіональні мовно-культурні особливості за 

наявності бажання відповідних груп їх зберегти та розвивати. Тому, будучи збереженими 

й за певних сприятливих обставин, ці особливості стимулюють появу культурного 

ренесансу, що на сьогодні найчастіше проявляється у прагненні політичної автономії 

як гарантії їх збереження. 

Складною залишається ситуація щодо можливої асиміляції представників україн-

ського етносу, які проживають на території деяких країн Центральної та Східної Європи, 

насамперед це стосується Словаччини та Румунії. У Словаччині потужною силою для 

асиміляції є наявність «русинської карти», переваги якої сприяють збільшенню охочих її 

отримати. В Румунії, зважаючи на соціально-економічні проблеми та бажання отримати 

вигідніші умови для існування, спостерігається досить активна міграція представників 

української меншини, які стикаються з потужною асиміляційною політикою, яка 

проявляється в системі освіти, засобах масової інформації, шоу-бізнесі, створюючи всі 

необхідні вигідні умови для визнання румунами себе представниками українського 

етносу [429].  

У сучасних умовах інтеграція національних меншин та етнічних груп є нагальною 

проблемою багатьох країн і України зокрема. В українських умовах ми говоримо, 

передусім, про особливості зближення україно- і російсько-культурного середовища 

(рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Особливості інтеграційних процесів 

 

Підсумовуючи, погодимося з думкою деяких авторів, що питання територіальної 

та культурної цілісності України безпосередньо залежить від бажання держави та 

влади використовувати переваги інтеграції. 

Певні елементи асиміляційної (інтеграційної моделі) присутні в політиці деяких 

сучасних європейських країн, зокрема, Франції. Політика цієї держави традиційно 

ґрунтується на індивідуальній інтеграції кожного іммігранта у французьке суспільство і 

здійснюється через школу та інші соціальні інститути. Унаслідок напливу іммігрантів 

у 80-х рр. французькі урядові кола почали проводити політику повної інтеграції чужинців 

у французьке суспільство. Основна увага приділялася дітям іммігрантів, у французьких 

школах були створені всі умови для їх мовної та культурної адаптації. Однак втілення 

цієї політики зіткнулося з низкою труднощів, пов’язаних із культурними та етнічними 

особливостями новоприбулих, більшість з яких була вихідцями з Північної Африки. 

Значна частина з них не бажала інтегруватися в французьке суспільство. У Франції зріс 

рівень міжкультурного та міжетнічного протистояння, піком якого стали масові виступи 

молоді арабського походження в передмісті Парижа Кліші-су-Буа в 2005 році. Одним 

із наслідків цього протистояння було посилення імміграційної політики, обмеження 

напливу іммігрантів у країну. «Ігнорування французькими властями расових, етнічних і 

релігійних ідентичностей не означає зникнення їх або пов’язаних із ними проблем 

виключення, відчуження і фрагментації. Навпаки, вони мають тенденцію до радика-

лізації» [699]. 

Наприклад інтеграція мусульманської спільноти в Європейському Союзі викликає 

багато протиріч, оскільки в Європі сьогодні проживає близько 20 млн мусульман. 

Незважаючи на той факт, що представники мусульманських країн більшою чи 

меншою мірою були присутні в Європі завжди, саме сьогодні більшість стверджує 

про критичну й загрозливу ісламську присутність у більшості європейських країн. 

Тому показовим є питання адаптації мігрантів до іншого середовища. Існує 

декілька варіантів (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Класичні європейські моделі інтеграції 

 
Ситуація з моделлю протесту характерна для багатьох сучасних європейських країн 

імміграції. Усе ґрунтується на антиіммігрантських (переважно антимусульманських) 
настроях у суспільстві, що приймає, які мають певне підґрунтя. Неконтрольоване 
прибуття іммігрантів різко ускладнює соціальне становище, дестабілізує ринки праці 
та житла, сприяє загостренню кримінальної ситуацію, оскільки серед іммігрантів часто 
трапляються злочинці, риботорговці, наркоділки, особи, які мають інші асоціальні цілі. У 
цьому разі цінності та норми поведінки часто не відповідають тим, що прийняті у 
суспільстві імміграції. Зміна етнічного складу територій загрожує національній безпеці, 
зокрема тим, що у перспективі можливий легітимний прихід до влади еліт, які скла-
даються з представників іммігрантських спільнот, а це, відповідно, загрожує етнічним 
сепаратизмом на регіональному рівні [356, с. 57-58]. 

Усі ці чинники сприяють розвитку ксенофобії (від грец. xenos та fobos – чужий і 
боязнь) – «нетерпимості до інших культур та їхніх представників», або «нетерпимості 
до іноземців та всього іноземного», що виявляється у відчутті страху перед усім чужим, 
пропагандистських акціях проти нього, або, у крайніх випадках, у фізичних нападах та 
фізичній ліквідації об’єкта нетерпимості [94]. У 1985 р. комітет Європейського 
парламенту вперше визначив ксенофобію як «своєрідний стан, що передує фашизму та 
расизму, може готувати для них ґрунт, але сам по собі не підпадає під дію закону» 
[645, р. 560]. Громадське протистояння імміграції та ворожість до іммігрантів почали 
інтенсивно виявлятися в актах насильства проти іммігрантських спільнот та їхніх 
представників із початком 1990-х рр. Подібні настрої у суспільстві, що приймає, 
набули політичного вияву у вигляді небаченого до того успіху ультраправих партій, таких 
як Партія свободи в Австрії, Консервативний блок П. Фортайна в Нідерландах, 
Національний фронт у Франції, Фламандський блок у Бельгії, Швейцарська народна 
партія, Республіканська партія Німеччини, Італійський соціальний рух. С. Гантінгтон 
називає європейські ультраправі партії дзеркальним відображенням ісламістських 
партій мусульманських країн, спираючись на подібність стилю їхніх риторик, методів 
діяльності, марґінальності положення у політикумі країни діяльності, сильний вплив 
на політичні рішення та програми провідних партій [659, р. 298]. Зазначимо, що така 
модель соціокультурної адаптації іммігрантів у сучасному світі стосується, насамперед, 
взаємопристосування суспільства європейських країн та іммігрантських спільнот 
арабського походження, оскільки іслам у християнській Європі традиційно вважають 
потенційно небезпечною, «войовничою» релігією. Із цієї ж причини представники 
згаданих спільнот вважають за ліпше триматись відособлено та не інтегруватися в 
суспільство «невірних» [94]. 

З часом традиційні інтеграційні моделі в більшості країн Європи втратили громадську 
підтримку, тому перед країнами постала необхідність пошуку нових більш дієвих 
моделей, серед яких на сьогодні найбільш популярними є моделі приїжджої сили, 
меншин та асиміляції.  
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Модель приїжджої робочої сили набула активного розвитку у 50-60-х рр. XX ст., коли 

внаслідок економічного буму та дефіциту працівників виникла необхідність залучення 

іноземних працівників за допомогою короткострокових контрактів [200]. На думку 

дослідників, основною ідеєю такої політики була короткострокова міграція, що не 

потребувала інтеграції. Наприклад, Німеччина у повоєнний період не створювала 

жодних спеціальних програм інтеграції для мусульманських мігрантів, оскільки не 

вважала за потрібне становлення необхідних взаємовідносин між мігрантами та 

приймаючою стороною. Зважаючи на вказаний підхід, ця модель сьогодні вважається 

не зовсім досконалою, оскільки не змогла забезпечити належного тривалого перебування 

мігрантів у країнах ЄС, насамперед, це стосується мусульман.  

Модель меншин базувалася, по-перше, на положенні про імміграцію як постійно 

триваючий процес, що вимагатиме відповідного врахування та забезпечення релігійних та 

етнокультурних особливостей, по-друге, іммігранти мали в подальшому стати частиною 

приймаючого суспільства, що вимагало відповідного забезпечення можливостей 

створення нових етнічних спільнот на основі їхньої самоорганізації. Усе це разом, на 

думку дослідників, вимагало гарантування та дотримання прав меншин. Упродовж 

певного часу модель була досить успішною та дієвою у Великобританії та Нідерландах, 

але з часом також втратила свою привабливість, оскільки відсутність виваженої соціо-

економічної інтеграції призвела до міжетнічних конфліктів, зіткнень та тероризму.  

Третя модель, розглядаючи мігрантів як осіб, що підписали суспільний договір із 

приймаючою країною, є відверто асиміляційною. Перебування мігрантів у країні 

вважалося доцільним доти, поки вони дотримуються законів, норм, встановлених у 

державі, та підпорядковуються домінантній культурі. Класичним прикладом вико-

ристання такої моделі є Франція зі своїм принципом «єдиної нації». Але й така модель 

виявилася мало ефективною, оскільки в кінцевому підсумку призвела до зіткнень не 

лише мігрантів і французів, але й між представниками національних меншин. Дотримання 

такої моделі на практиці показало, що емігрантська молодь досить критично сприймає 

основи громадянства приймаючої країни, тим паче якщо вона ґрунтується на маргіна-

лізації та дискримінації.  

Отже, жодна із вказаних моделей не пройшла перевірку часом та не стала основою 

для формування інтеграційної політики країн-членів ЄС, саме тому Європейська Комісія 

сьогодні займається пошуками нових інтеграційних механізмів [672]. На сьогодні 

окреслено чотири основні напрями майбутньої інтеграції мігрантів, у першу чергу 

мусульманських, до європейських країн.  

Прихильники першого вважають, що, по-перше, держава у своїй міграційній політиці 

повинна дотримуватися принципу нейтралітету, оскільки як релігія, так і культура є 

особистою справою кожного, по-друге, гарантувати рівність усіх перед законом. Цей 

підхід, на думку деяких дослідників, є суто теоретичним, оскільки суспільство, яке є 

приймаючою стороною, має власну релігію та культуру, і без відповідного 

державного втручання може призвести до повної асиміляції мігрантів.  

Прихильники другого напряму звертають особливу увагу на створення належних умов 

для збереження культурної самобутності представників етнічних груп, наприклад, 

надавати можливість отримувати освіту рідною для них мовою. На їхню думку, 

необхідно уникати виникнення таких умов, за яких мігрантам необхідно буде обирати 

між власною ідентичністю та існуючими культурно-релігійними нормами в суспільстві. 

Експерти зі зворотної міграції вважають, що збереження власної ідентичності етнічними 

групами може слугувати передумовою до їх повернення на свою батьківщину, але, на 

жаль, відсутня однозначна відповідь щодо того, чи бажають вони взагалі повертатися 

на батьківщину.  

Напрям правового плюралізму є новим для Європи й має всі передумови для 

виникнення конфлікту в сфері нормотворчості. Головною його ідеєю є можливість 
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паралельного існування відмінних юридичних норм для різних груп населення, вклю-

чаючи кримінальний та сімейний кодекси.  

Останній підхід передбачає можливість створення автономії для національних та 

регіональних груп й вже знайшов своє практичне втілення в процесі формування 

регіональної політики ЄС, але ще жодного разу не використовувався щодо іммігрантсь-

ких або релігійних груп [636]. 

Навряд чи варто сприймати цю модель етнополітики лише в негативному сенсі. 

Асиміляційна (інтеграційна) модель відіграла свою роль у становленні багатьох 

сучасних націй, зокрема європейських. Досвід цих країн доводить, що на певному 

етапі розвитку використання деяких елементів цієї моделі є необхідним. Вибір на користь 

асиміляційної (інтеграційної) моделі дуже часто зумовлюється специфікою націо- та 

державотворення. Для багатьох країн Африки та Азії застосування на практиці 

асиміляційної (інтеграційної) моделі етнополітики є найбільш ефективним та, мабуть, 

на сьогодні єдиним дієвим засобом подолання трайбалізму і сепаратизму, що можуть 

привести до розколу держави. Важливу роль відіграють також засоби здійснення 

інтеграції. Ця модель цілком може функціонувати у м’якому варіанті – застосування 

засобів та методів ліберальної демократії, в основі якої лежить право особи вільно 

робити вибір між добровільною асиміляцією та її уникненням. 

Потреба у виробленні політики адаптації з’являється там, де соціум через імміграцію 

перетворюється з моноетнічного у полі-/мультиетнічний – складне, багатонаціо-

нальне, багатоетнічне утворення, функціонування якого підпорядковане як загальним 

закономірностям суспільного розвитку, так і специфічним економічним, політичним і 

культурним особливостям соціуму окремо взятої держави на конкретному етапі 

історичного розвитку. Таке соціальне утворення не є незмінним явищем, а, навпаки, 

постійно змінюється, набуваючи часто протилежних за суттю форм (від «плавильного 

казана» до «миски з салатом») [215, с. 38-39]. 

3. Фузія (дифузія) – процес, у якому дві чи більше культур комбінуються і утворюють 

нову культуру, що відрізняється від похідних. Фузія – це не стільки політика, скільки 

результат, який забезпечує можливість для меншої ієрархії та більшої рівності між 

культурами, що вступили в контакт. Прикладом фузії можна вважати возз’єднання 

ФРН і ГДР. 

При взаємодії різних культур, особливо в сучасних умовах глобалізації та регіона-

лізації, існує ще один процес – культурна дифузія – процес (і водночас результат цього 

процесу) розповсюдження (взаємного проникнення) явищ культури. Джерелом 

первинної концептуалізації культурної дифузії для сучасних досліджень є класичні 

теорії дифузіонізму, що з’являються у 80-х рр. ХІХ ст.  

Існує типологія культурної дифузії. Перший смисловий поділ – на переміщувану 

дифузію (relocational diffusion) та дифузію розповсюджувану (expansion diffusion). 

Перша пов’язана з переміщенням змісту інновації з центру її виникнення в інше 

місце. Основний механізм такої дифузії – міграція.  

Другий вид дифузії передбачає поширення змісту інновації, при якому вона 

залишається також і в місці виникнення. Ця дифузія буває трьох видів – контагіозна, 

тобто заразна (contagious diffusion), ієрархічна (hierarchical diffusion) та дифузія стимулу 

(stimulus diffusion). Контагіозна дифузія – це така форма її поширення, за якої під її 

вплив потрапляють усі сусідні об’єкти – індивіди або суспільства. Прикладом слугує 

поширення ісламу. Ієрархічна дифузія передається завдяки тим, хто вже уподібнився 

іншим подібним групам. Дифузія стимулу – тільки невелика частина населення може 

сприйняти цю ідею чи інновацію або через брак ресурсів, або через брак розуміння 

нового.  

Ще одна, більш традиційна, типологія культурної дифузії – горизонтальна та верти-

кальна. Горизонтальна дифузія – дифузія між етносами, однорідними за статусом 
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групами чи індивідами. Таку дифузію інколи називають міжгруповою або просторовою. 

Протилежною їй є вертикальна дифузія – між групами з нерівним статусом. Тому її 

інколи називають стратифікаційною. Розуміючи всю умовність такого поділу в 

сучасному світі, ми вважаємо його доцільним для теоретичної прозорості. Ще один 

суто теоретичний поділ – дифузія між суспільствами та дифузія між групами всередині 

суспільства. Можливо, це не принциповий поділ, але варто просто пам’ятати, що, 

використовуючи термін «культурна дифузія», ми маємо на увазі не тільки дифузію 

між країнами, а й між групами.  
4. Плюралізм – це політика, яка спрямована на об’єднання різних етнічних груп, 

культивує рівність та повагу. Але в багатоетнічних суспільствах така політика 
символізує як роз’єднання, так і об’єднання або внутрішнє роз’єднання союзу. 

Модель «культурного плюралізму», за якою інтеграція мігрантів не повинна 
супроводжуватися їхньою асиміляцією. В основі моделі мультикультуралізму – відхід 
від ідеалу чітко окресленої, базованої на єдиній мові, спільній естетичній та ідейній 
традиції національної культури на користь рівноправного співіснування численних 
культур, стилів життя та творчих практик, притаманних різним етнічним, соціальним, 
релігійним, чи навіть віковим групам з їхніми специфічними ідентичностями. Мульти-
культурне суспільство надає можливість людині зберігати власну ідентичність, 
незважаючи на можливі впливи зі сторони інших культур, адже індивідам надана 
свобода обирати, які культурні зразки є їх «власними». На думку деяких дослідників, 
аналіз головних складових культури показує, що індивід за наявності власного 
бажання може належати одночасно до декількох культур, а представники 
національних меншин можуть, зберігаючи власну культуру або її елементи, повністю 
інтегруватися в нове суспільство. Культурна розмаїтість передбачає, крім етнічної, 
розмаїття життєвих стилів, культурних орієнтацій і тенденцій. На нашу думку, така 
модель заохочує конструктивний «діалог» між етнолінгвістичними та етноконфесійними 
групами, а у її межах різні типи етнічної ідентичності вважаються однаково цінними як 
складові загального національно-культурного контексту. Але якщо метод політичної 
інтеграції направлений на забезпечення рівності особистих прав і свобод індивіда, то 
політика мультикультуралізму передбачає захист колективних прав та рівність 
індивідуальних і колективних прав меншин. Прикладами подібної політики можна 
назвати Канаду, США, Європу, де відбувається інтенсивна інтеграція мігрантів до нового 
середовища. Але, на жаль, така політика має і деякі протиріччя, що проявляється у 
бажанні деяких етнічних груп отримати більше повноважень економічного та 
політичного характеру.  

До головних переваг полі-/мультиетнічності соціуму можна зачислити динамізм 
розвитку культури, культурне змагання різних ідей і напрямів, зумовлене етнокультурним 
розмаїттям, можливість тісних партнерських зв’язків із країнами, у яких домінують 
етноси, споріднені з етнічними групами цієї країни, своєрідний функціональний «розподіл 
ролей» між етносами: основний етнос активний у державній службі, меншини – у бізнесі. 
Недоліками ж є спричинені розмаїттям розпорошеність, «розбігання», а то й антаго-
ністичність інтересів етносів та етнічних груп і орієнтація етнічних груп на об’єднання зі 
«своїми» державами, та репрезентація їхніх інтересів, а не інтересів держави, 
громадянами якої вони є [119, с. 83]. 

Мультикультуралізм, який ще донедавна вважався вищим досягненням етнопо-
літики та абсолютизувався в Європі, зазнає критики й прямує до подальшої відмови 
від такої політики. Мультикультуралізм довів свою дієвість щодо етнічних груп, які 
тривалий час співіснували з державотворчим етносом та певною мірою адаптувалися 
до панівної культури. Але щодо великої кількості нових емігрантів складається зовсім 
інша ситуація. Потрапляючи до іноетнічного середовища, етнічні групи з часом 
втрачають свої культурні, релігійні та інші особливості, що свідчить про неспро-
можність мультикультуралізму запобігти такій ситуації.  
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В Україні політика щодо національних меншин ґрунтувалася на основах пасивного 

мультикультуралізму, що проявлялося в державній підтримці акцій національних меншин 

культурного характеру. На думку деяких дослідників, така політика залишається дієвою 

доти, поки не виникнуть певні загрози для неї, а саме: 

 зростання впливу інших держав на національне життя певних меншин; 

 зосередження в Україні значної кількості груп біженців та вимушених пересе-

ленців із країн Сходу, які є носіями іншої культури та релігії.  

Тому ми підтримуємо думку щодо необхідності певного обмеження такої політики 

мультикультуралізму та пошуку інших моделей етнополітики щодо національних 

меншин.  

5. Сегрегація – це політика, яка базується на домінуванні однієї культури при 

збереженні деяких етнічних груп у незмішаному вигляді, але в ієрархічній позиції. 

Сегрегація буває примусова і добровільна [94]. 

Примусова сегрегація – примусове відділення або відселення частини населення, 

яке має певні спільні між собою та відмінні від інших соціальні, культурні чи біологічні 

характеристики. Таке відокремлення часто супроводжується дискримінаційними проя-

вами різного рівня з боку основної частини населення стосовно «відокремленої» та 

вимушеним утворенням анклавів у суспільстві [645, р. 374-375]. У нашому випадку 

відокремленою частиною населення є певні іммігрантські спільноти, і часто сегрегацію 

стосовно них називають диференційним виключенням – залученням іммігрантів тільки у 

деякі сфери життєдіяльності суспільства (насамперед, у ринок праці) та позбавленням 

доступу до інших. Поняття, що відображає протилежну сторону цього ж явища, – це 

сегментна асиміляція, яка акцентує на тих сферах життєдіяльності, суспільства, що 

приймає, до яких іммігранти мали змогу асимілюватись та асимілювались. Проте 

асимілюватись можна одночасно до різних класів (наприклад, культурно – до найнижчого 

класу (underclass), а економічно – до середнього (middle-class). Диференційне виключення 

ж наголошує власне на виключенні, що має механізми: легальні – відмова в наданні 

громадянства чи нерівність прав іммігрантів та місцевого населення, а також 

нелегальні – расизм та дискримінація [612, с. 102]. 

Цей механізм можна застосовувати і щодо етнічних меншин, які проживають на 

своїй історичній території, але в межах держави, більшість населення якої належить 

до іншого етносу. Загалом же проблем дискримінації та сегрегації на підставі етнічності 

може повністю уникнути лише держава з етнічно гомогенним населенням. У сучасному 

світі єдиною такою державою прийнято вважати Ісландію [627, р. 78].  

Часто етнічна дискримінація відбувається пліч-о-пліч з дискримінацією расовою 

(наприклад, проблеми темношкірого населення у США) або є її частиною (як у випадку 

алжирських, турецьких, пакистанських, китайських іммігрантських спільнот у Франції, 

Німеччині, Великій Британії, США, відповідно). 

Іншим важливим для нас видом дискримінації є дискримінація класова, тобто 

підпорядкування або негативне, принизливе ставлення до певних спільнот осіб, які 

мають відмінне, найчастіше нижче, класове походження чи соціальний статус. Соціально-

класова дискримінація може накладатись на етнічно-расову, а може і не накладатись. 

Вони не накладаються, якщо йдеться про дискриміновані етнічно-расові меншини, 

представники яких, наприклад, отримавши освіту, піднялись соціальною драбиною та 

стали представниками вищого класу, а також у випадках, коли класово дискриміно-

ваними є представники етнічно-расової більшості у суспільстві, оскільки мають низький 

соціальний статус [684, р. 15]. Прикладом накладання можна назвати ставлення корінного 

населення до так званих бідонвілів (bidonville), які були особливо поширеними у Франції 

в 1970-х роках. Бідонвілями називали вимушені (оскільки інше помешкання було 

недоступним) поселення іммігрантів, переважно будівельників (з сім’ями або без), які 

з’являлись поблизу роботи іммігрантів – міських новобудов. Помешкання зводили 
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швидко з підручних матеріалів, часто з бензинових баків (бідонів), звідси і назва. 

Незважаючи на те, що «будинки» не мали адреси, вони стояли досить довго і з роками 

навіть обростали цегляними стінами та комунікаціями. Такі поселення зводили та 

відмежовували (сегрегували) одне від одних та від французького суспільства за 

етнічно-расовими (югославські, португальські, північноафриканські) та соціально-

класовими (переважно від французів) ознаками, бо, хоча вони і стояли поряд із 

престижними новобудовами, проте їхні мешканці, будучи ізольованими від решти 

суспільства, не маючи нормальних умов проживання, а тому часто хворіючи, подекуди не 

знаючи французької мови, не мали змоги здобути освіту певного рівня, не могли в очах 

роботодавців конкурувати на ринку праці, отримати високооплачувану роботу та 

вирватись із «зачарованого кола» бідонвільської сегрегації [631, р. 5]. Зазначимо, що 

ця модель соціокультурної адаптації іммігрантів, хоч і має подібну назву, але є 

протилежною до моделі добровільної сегрегації з огляду на спроби та наміри 

іммігрантських спільнот і суспільства, що приймає, інтегрувати та інтегруватись. 

Модель добровільної сегрегації передбачає самовідгородження іммігрантських 

спільнот від суспільства, що приймає, однак тут є свої особливості, а саме: ця модель не 

передбачає агресії стосовно жодної зі сторін. Замкнутий спосіб життя певних етнічних 

іммігрантських спільнот, використання ними мови й елементів культури, засвоєних у 

ході попередньої соціалізації в країні еміграції, та їхнє небажання прийняти спосіб 

життя місцевого населення сприяють збільшенню соціокультурної дистанції між 

ними та «корінним населенням». Ця дистанція подекуди настільки велика, що 

унеможливлює їхнє спільне проживання та веде до добровільної сегрегації таких 

спільнот [356, с. 57]. У цьому разі під сегрегацією (від лат. segrego – відділяю) мають на 

увазі відділення групи від суспільства, а під добровільною сегрегацією (або самосегре-

гацією) – зосередження етнічної чи культурної групи в певних межах – територіальних 

або віртуальних – у разі сприйняття будь-якої спроби взаємодії з боку зовнішнього 

суспільства як акту агресії [698, р. 195]. 

Добровільна сегрегація виявляється по-різному: це як расово сегреговані школи, 

які почали з’являтись у США в 1990-ті роки цього разу з ініціативи афроамериканського 

населення, так і формування «етнічної економіки» – етнічно замкнутих сфер економічної 

активності, в яких відтворені мова, культура, звичаї, поведінкові стереотипи, 

характерні для країн еміграції, а також автономні організації іммігрантів, передусім, 

культурні та релігійні, оскільки політичні об’єднання іноземцям важче реєструвати. 

Такі організації, наприклад, при церквах створювали й українські іммігрантські спільноти, 

зокрема, в Австралії, називаючи їх братствами і сестринствами [206, с. 34]. Ця модель 

може виявлятись і дещо наочніше. Маємо на увазі існування так званих гетто, або 

іммігрантських анклавів, – відокремлених, замкнутих груп іммігрантів, які зберігають 

свої традиційні цінності, мову, культуру, релігію, спосіб життя та створюють свою 

соціальну інфраструктуру (система освіти, сфера обслуговування тощо). У Німеччині, 

наприклад, уже почали говорити про розпад країни на «паралельні суспільства», тут у 

великих містах проживають вихідці з Туреччини, навіть третє покоління яких не 

інтегроване в німецьке суспільство [131, с. 35-36]. 

Нині державна політика сегрегації за расовою або етнічною ознаками є 

неприйнятною внаслідок формування загальновизнаних гуманітарних стандартів. Але 

в Україні, на жаль, формуються всі передумови щодо природної сегрегації населення 

на основі посилення цивілізаційного відбору. Прикладом такої ситуації є Західна та 

Східна Україна разом із Кримом, де більшість населення належить до різних культур. 

Зрозуміло, що не можна назвати повноцінною сегрегацією, яка встановлює законодавчі 

обмежувальні норми, але сприяє формуванню двох моноцивілізаційних анклавів, що 

вже проявляють бажання щодо відокремлення від інших територій. Така тенденція 

вимагає від держави посиленої уваги та запобіжних заходів. 
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Отже, таку модель, хоча вона і не передбачає проявів агресії, не можна вважати 

проявом успішної адаптації іммігрантів, оскільки вона не передбачає їхньої інтеграції 

та є деструктивною для суспільства, що приймає. 

Крах режимів, що втілювали расистську модель етнополітики та неспроможність 

асиміляційної моделі в її найбільш радикальному варіанті забезпечити внутрішню 

стабільність суспільства, в низці розвинених західних країн наочно довів неефективність і 

недоцільність застосування подібних методів етнополітики. Сучасні демократії з 

поліетнічним складом населення здебільшого використовують інтеграційну або 

мультикультурну модель етнополітики. Ефективне застосування цих моделей не можливе 

без врахування специфічних особливостей певної держави та суспільства. 

Тому на сьогодні, особливо в умовах посилення глобалізації та інших супро-

воджуючих її процесів, держави шукають нові, більш дієві моделі етнополітики для 

врегулювання етнополітичної ситуації в державі. Досить часто появу нової моделі 

провокують самі етнополітичні процеси в державі. 

У наш час переважна більшість держав населена не одним народом чи нацією, а, 

навпаки, об’єднує під своїм прапором декілька етносів. Приміром, навіть на території 

таких карликових держав, як Люксембург і Ватикан проживають декілька народностей. 

Між тим мовні, культурні і релігійні відмінності спричиняють розбіжності між 

представниками різних етнічних спільнот. Вказані обставини зазвичай породжують 

міжнаціональні конфлікти, які часто проявляються у формі локальних внутрі-

державних сутичок, хоча інколи розширюються до повномасштабних бойових дій. 

Найрадикальнішою формою вираження міжнаціональних конфліктів є реалізація 

народом свого права на самовизначення у формі сецесії. Історія дає численну кількість 

прикладів сецесії певної території суверенної держави за рішенням населення чи 

керівних органів безпосередньо тієї території, що відокремилася. 

Представники сучасної міжнародно-правової доктрини дотримуються консолідованої 

позиції, обґрунтовуючи забезпечення державами принципу рівноправ’я та самовизна-

чення народів шляхом надання різним народам, етнічним групам, національним 

меншинам достатніх прав у культурній, економічній і політичній сферах. Приміром, 

дослідник М. Кампельман дійшов висновку, що необхідно відокремлювати право на 

самовизначення і прав на відокремлення, інакше право на самовизначення спричинить 

загрозу міжнародному миру й безпеці або ж сам принцип перетвориться на історичний 

анахронізм, здатний підірвати можливості демократичного розвитку світового суспіль-

ства. Учений переконаний, що право народів на самовизначення не включає у себе право 

на відокремлення, оскільки це два самостійних інститути права, які варто розглядати 

окремо [630, р. 50]. 

Отже, сецесія – це вихід зі складу держави будь-якої її частини. У процесі сецесії 

певна територія, на якій проживає більшість етнічної меншини, відокремлюється від 

держави й таким чином стає більшістю в новоствореній державній одиниці. Сецесія 

може бути внутрішньою (створення субдержавного утворення – Нагірний Карабах у 

СРСР) та зовнішньою (створення нової державності – виділення Бангладеш (переважають 

бенгальці) із Пакистану) [429]. 

Нормативно-правовою основою сецесії є право на самовизначення, втім на 

практиці сецесія використовується досить рідко. Право на сецесію може визнаватися 

правом держави, з якої відбувається вихід (наприклад, Конституція СРСР) або не 

визнаватися (наприклад, Конституція СФРЮ) [72]. У іншому випадку при спробі сецесії 

відразу виникатиме правове питання про застосування принципу територіальної 

цілісності держави або права народу на самовизначення. Наприклад, чинною Консти-

туцією РФ право на сецесію не передбачено. Не передбачено це право і в Конституції 

України, хоча вона гарантує можливість створення національними меншинами 

національно-культурної автономії, що у контексті міжнародного права означає право 



● Державна етнополітика України в умовах глобалізації ● 

 

115 

національної меншини на самоуправління в межах певної території. Міжнародна 

спільнота досить обережно реагує на сецесійні процеси, а принцип самовизначення 

вдало використовується там, де немає значної кількості незадоволеної меншини [429].  

В історії є чимало прикладів проголошення незалежності різноманітними сепара-

тистськими рухами та етнічними групами. Лише у ХХ ст. відбулося декілька хвиль 

розпаду країн та парадів незалежності – розпад Оттоманської, Австро-Угорської та 

Російської імперій після Першої світової війни, кінець колоніальної системи у  

40-60 роках ХХ ст. та розпад східних та південно-східних європейських держав, а також 

СРСР на початку 90-х років ХХ ст. Деякі з держав були швидко визнані світовим 

співтовариством, деякі пройшли довгий та кривавий шлях у своїй історії.  

Остання хвиля проголошення незалежності у Європі розпочалася у 2008 році, коли 

Косово було проголошено та визнано незалежною державою. Все ще йде диспут, чи є 

це продовженням розпаду колишньої Югославії, чи це новий процес на мапі Європи. 

Ця хвиля продовжилася одностороннім визнанням незалежності Південної Осетії та 

Абхазії з боку Росії у серпні 2008 р. Однак умови, політичне та міжнародне середовище 

значно відрізнялися у 2008 році, від тих, що були на початку 1990-х, і, таким чином, 

наслідки проголошення незалежності Косова, Південної Осетії та Абхазії мають бути 

проаналізовані з урахуванням нової парадигми міжнародних відносин [614].  

Натомість, прикладом успішної сецесії країни з економічних причин є вихід Чорно-

горії зі складу Сербії у 2006 р. Нова держава спромоглася успішно використати вигідне 

географічне положення (сприятливий клімат, наявність виходу до моря) для розвитку 

міжнародного туризму. Сучасна Чорногорія є розвиненою державою й однією із 

претенденток на вступ до ЄС та НАТО. До країн, в яких основним джерелом сецесії є 

економічні чинники, можна зарахувати Бельгію, Італію та Данію. Основною проблемою 

цих країн є нерівномірний економічний розвиток, наслідком якого є спроба більш 

розвинених регіонів відокремитися або отримати більші повноваження в економічній 

сфері [235]. 

Досить часто процеси сецесії призводять до створення самопроголошених визнаних та 

частково визнаних держав. Історія має багато прикладів проголошення незалежності 

держави різними сепаратистськими рухами чи етнічними групами. Найбільш показовим 

у цьому сенсі є XX ст., протягом якого відбувся розпад Оттоманської, Австро-

Угорської та Російської імперій, кінець колоніальної системи та розпад східних та 

південно-східних європейських держав та СРСР [593]. Деякі з цих держав були досить 

швидко визнані світовим співтовариством, деякі пройшли довгий шлях до свого 

міжнародного визнання. Зокрема, саме розпад Югославії та СРСР й поява нових 

незалежних держав викликали досить критичну реакцію міжнародної спільноти, що 

призвело до жорсткої позиції та проголошення пріоритету принципу «непорушності 

кордонів» над принципом «права на самовизначення» і категоричною відмовою 

визнавати нові держави. У результаті виник феномен пострадянських «невизнаних 

держав», статус яких не було визначено, що, однак, не заважало їх існуванню [372]. Хоча 

деякі експерти зазначали, що більшість із новоутворених держав, є, по суті, справжніми 

державами, які володіють ефективним державним апаратом та користуються підтримкою 

населення. У той же час проголошення нових незалежних держав призводило до 

конфліктних ситуацій між ними самими. Зокрема, у 1995 р. контроль над територією, 

на яку претендувала Сербія, відновила Хорватія; у 1999 р. Росія відновила свій контроль 

над територією, на яку претендувала Ічкерія. 

Така ж тенденція збереглася і у XXI ст. На думку деяких дослідників, остання хвиля 

проголошення незалежності держав у Європі розпочалася у 2008 р. з проголошенням та 

визнанням Косово незалежною державою. У наукових колах до цього часу точаться 

суперечки, щодо того чи є це продовженням розпаду колишньої Югославії, чи це новий 

процес державотворення в Європі. Цей процес отримав своє продовження односто-
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роннім визнанням незалежності Південної Осетії та Абхазії з боку Росії у серпні 2008 

року [203]. Однак політичні та міжнародні умови, за яких відбувалося проголошення 

незалежності держав у 2008 р., суттєво відрізнялися від тих, що були у XX ст., тому і 

наслідки проголошення незалежності мають бути проаналізовані з урахуванням нової 

парадигми міжнародних відносин [593]. На окрему увагу міжнародної спільноти 

заслуговують і конфліктні ситуації, які продовжили виникати між новоутвореними 

державами на початку нового тисячоліття. Зокрема, у 2008 р. Росія попередила 

спробу Грузії відновити контроль над територією, на яку претендувала Південна 

Осетія [614]. Гагаузія в кінці 1994 р. увійшла до складу Молдавії як автономії, проте з 

середини 2000-х молдавсько-гагаузький конфлікт розгорівся з новою силою [372]. 

На сьогодні в умовах посилення процесів глобалізації та регіоналізації, 

можливість використання в Україні сецесії розглядається як необхідність вирішення 

проблеми вибору вектора цивілізаційного розвитку. Об’єктивні процеси, що 

відбуваються в українському суспільстві, свідчать про тенденцію до його українізації 

та європеїзації. Незважаючи на те, що відбуваються вони досить повільно, але вже 

мають свої переваги та недоліки [367]. До позитивних рис належить той факт, що 

зміна цивілізаційного розвитку відбувається одночасно зі зміною поколінь, хоча в 

деяких випадках це і призводить до виникнення конфліктних ситуацій [367].  

Недоліком таких процесів залишається наявність можливості зовнішнього 

втручання іншими країнами у внутрішні справи держави під гаслом захисту етнічно 

та/або мовно-культурно спорідненого населення. Таке втручання можливе як на рівні 

державної ідеології та пропаганди, так і у вигляді практичних заходів: фінансової 

підтримки громадських та політичних структур, надання громадянства тощо. 

Тому цілком можливо, що у певний момент перед Українською державою може 

постати питання: чи добровільно віддати частину території, чи йти на силове придушення 

підтриманого ззовні збройного сепаратизму. Але досвід посткомуністичних країн та 

колишнього СРСР свідчить, що практично в усіх випадках збройний етнічний сепаратизм 

перемагає, якщо не де-юре, то де-факто, а відтак проблеми треба вирішувати наперед 

[367].  

Ще однією можливою небезпекою етнічного поділу є іредентизм. Якщо національна 

меншина однієї країни розраховує та отримує підтримку іншої меншини іншої країни, то 

ця меншина може вважати себе відповідальною за їхню долю і висувати політичні 

претензії до тієї країни, в якій вони проживають. А ця проблема не може бути вирішена за 

допомогою принципу самовизначення, оскільки такі дії будуть виправдані лише тоді, 

коли меншина проживає компактно на певній території. Але досвід країн Центральної 

та Східної Європи доводить практичну неможливість створення однорідних національних 

держав, зважаючи на їх дисперсне розселення. І потім не потрібно забувати, що в 

більшості випадків, якщо демократія залежить від створення однорідного національного 

суспільства, вона приречена на поразку. 

Таким чином, іредентистський рух тісно пов’язаний із інтересами етнічних спільнот, 

як одним із суб’єктів політики є етнічні спільноти, а саме: етноси, нації, етнографічні 

групи. Як зазначає Р. Абдулатіпов, етнонації – історичне явище тисячолітнього розвитку, 

вони не можуть змінюватися так швидко, як політичні режими, звідси витікає їх 

підвищена збудливість, занепокоєння своїм самопочуттям і перспективами [2, с. 235]. 

Слід визнати, що існування етнонаціональних особливостей є об’єктивним явищем, їх 

неврахування призводить до розгортання конфліктів. Усередині держави це можуть 

бути вертикальні конфлікти у системі «центральна влада – етнічна група» або горизон-

тальні – «етнічна група – етнічна група». За умови проживання одного етносу у різних 

країнах конфлікт вже набуває політичного характеру. 

Дуже часто етнічна меншість сприймає державу, де вона проживає, як інструмент 

панування, особливо за наявності незадоволення культурною, економічною чи соціаль-
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ною політикою. Однак найчастіше ініціатором іреденти є етнічна група, що становить 

більшість у сусідній державі. Політики, висуваючи передвиборчі гасла щодо «возз’єд-

нання» з етнічною меншістю, тим самим сприяють появі іредентистських настроїв у 

етнічної меншості, причому гасла спрацьовують навіть у тому разі, якщо фактично 

меншість і не зазнає утисків із боку влади. 

Якщо держава обирає радикальний варіант – сецесію, перед нею виникає потреба 

у зміні кордонів. Такий варіант розв’язання проблеми може викликати незадоволення 

інших держав і їх бажання втрутитися у справи. Вимога іншої держави інкорпорувати 

територію, де проживають зарубіжні родичі, теж означає зміну державних кордонів, 

тому засновані на етнічності іредентистські вимоги можуть стати причиною не тільки 

міжетнічної, а й міждержавної війни [6, с. 160]. 

Як компромісний варіант, можливе також застосування політики переселення, як 

це зробили уряди Греції та Туреччини, виконуючи умови Лозаннського договору 1923 р. 

Протягом 1923-1924 рр. відбувся обмін населенням (за віросповіданням) між двома 

країнами: до Греції з Малої Азії переселилося майже 1,1 млн православних, до Туреччини – 

380 тис. мусульман. Через культурні відмінності та пам’ять про втрачені домівки на своїй 

історичній батьківщині біженці неминуче стикалися з проблемою адаптації [621, с. 140]. 

Із проголошенням незалежності України активно обговорювалися питання, пов’язані з 

необхідністю об’єднання всіх історичних етнічних українських земель. Незважаючи на 

те, що сьогодні це питання відійшло на маргінес, все ще залишилися як прихильники, 

так і противники такого питання, що потребує виваженої думки щодо необхідності 

таких, зважання на позитивні та негативні наслідки (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Переваги та недоліки потенційного розширення кордонів України 

Переваги Недоліки 

Можливість існування в межах однієї держави Можливість механічного возз’єднання 

Збільшення кількості свідомих українців Утворення значного масиву іноетнічного та 

інокультурного населення 

Використання історичного досвіду Погіршення стосунків із сусідніми державами 

 

Саме тому можна погодитися з висновком, що набагато доцільніше дотримуватися 

політики щодо підтримки українських діаспор у сусідніх державах, оскільки вона, по-

перше, сприятиме формуванню політично лояльного ставлення до власної держави, 

по-друге, сприятиме етнічному лобі, водночас просуваючи економічні та політичні 

інтереси історичної батьківщини.  

Модель «плавильного казана» (melting pot theory), що панувала у культурній 

антропології до середини 70-х р. ХХ ст., була висунута американськими дослідниками, які 

розглядали етнічні групи як пережитки доіндустріальної епохи і вважали, що значення 

етнічних спільнот й етнічних почуттів буде поступово знижуватися, завдяки урбанізації та 

модернізації [653, р. 11]. На їхню думку, людина не народжується з відчуттям 

ідентифікації з певною етнічною групою, її національна самосвідомість формується 

під час соціалізації. Таким чином, нація мала сформуватися шляхом «амальгації» або 

вільного злиття представників різних етнічних груп у єдину націю, з єдиною історією 

та культурою. Ця модель була використана США, де нові хвилі еміграції привнесли 

свої культурно-мовні, релігійні відмінності, що спричинило розподіл американського 

суспільства за етнічними ознаками, поглиблення національної нерівності й загострення 

міжнаціональних конфліктів. «Переплавлювання» мало б «вирівняти» етнічні процеси у 

бажане русло. Зазначимо, що аналогії з цією моделлю вбачають у практиці формування 

«єдиного радянського народу» як нової наднаціональної спільності. 

Статичний погляд на культуру уособлює концепція «мозаїки», де спільноти 

уявляються площинно і нерухомо, без урахування взаємодій індивідів, груп і спільнот 
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в інтегративному процесі. На противагу «мозаїчному» баченню будь-який підхід до 

культури чи соціокультурних одиниць повинен орієнтуватись на факторах їх взаємодії, а 

не розглядати їх як дихотомію (більшість – меншина, місцеве населення – іммігранти). 

Адже всі ці одиниці складають єдину мультикультурну спільність, творять спільну 

історію, маючи водночас свою власну (етнічну) історію, мову, релігію, тощо. 

Погоджуємося з думкою С. Бондарука, що недоліком і причиною негативних наслідків 

застосування «мозаїки» та «казана» є хибне розуміння діалектики національного і 

загальнолюдського в культурі, інших філософських категорій (одиничного-особливого-

всезагального, конкретного-абстрактного) [64, с. 116]. 

Певною видозміною «мозаїки», «казана» й «амальгамування» є модель «салатної 

миски» (salad bowl), яка головним чином зорієнтована на територіальне (географічне) 

перемішування представників різних етнокультурних груп задля спрощення подальшої їх 

акультурації. Кожна етнокультурна громада зберігає свою «замість», самобутність. 

Однак багатовекторність міжкультурних взаємодій у подібному «салаті» може 

щонайменше спричиняти суто емоційний дискомфорт у представників окремих культур, 

не кажучи про можливість певних ворожих виявів.  

У межах моделі «ядра – периферії та внутрішнього колоніалізму» наголошується 

на виявленні та аналізі суперечностей між домінуючим і найбільш розвинутим центром, у 

якому зосереджуються економічна та політична влада, і відсталою та залежною від 

центру периферією. Як відзначає Е. Сміт, важливою етнічною спадщиною домодерних 

епох було збереження багатьох так званих «периферійних» етносів (квебекці, баски, 

каталонці, корсиканці, бретонці, валлійці, шотландці та ін.). Представники таких етнічних 

груп стверджують, що вони довгий час перебували або перебувають у підпорядкуванні 

етнічної більшості, досить часто цю тезу використовують лідери етнічних спільнот як 

політичні гасла. Якщо раніше основою для протесту були соціальні, культурні та 

політичні питання, то сьогодні домінують економічні питання: експлуатація ресурсів 

та праці національних меншин, нехтування розвитком їхніх регіонів, наявність процесів 

маргіналізації. Поміж етносами у таких умовах виникають відносини «етносоціальної 

стратифікації», нерівності статусного стану населення центру і периферії [509, с. 90-91]. 

Концепція «етнокультурного нейтралітету» держави (М. Уолцер), тобто нейтральності 

ліберальної держави щодо етнонаціональної ідентифікації громадян, до їх віросповідання, 

розмежовує державу і етнічність, доводить несумісність принципів індивідуальної 

свободи та ліберальних цінностей із принципами етнічної приналежності. Ліберальна 

держава, на думку М. Уолцера, стоїть вище від усіх етнічних і національних груп у 

країні, відмовляючись схвалювати чи підтримувати їх спосіб життя Вона нейтральна 

щодо мови, історії, літератури [700, р. 99]. Проте, як зауважує П. Надолішній, дедалі більше 

вчених на Заході починають вважати тезу «етнокультурного нейтралітету» держави 

своєрідним міфом, хибною як історично, так і концептуально й додержуються 

висновку про практичну неможливість реалізації проектів як громадянської нації, так 

і багатонаціональної держави на теренах посткомуністичних країн [365, с. 19].  

Замість етнічно нейтральної держави запропонована нова концептуальна схема так 

званої національно-розбудовчої держави, згідно з якою задоволення потреб національних 

меншин повинно здійснюватися відповідно до концепції «етнокультурної справедли-

вості» (В. Кимлічка). Одним із ключових питань цієї теорії є обґрунтування допустимих 

форм національного самовизначення в межах ліберальної демократії. Гарантом захисту 

прав національних спільнот у поліетнічних державах проголошується федералізм. Так, 

В. Кимлічка вважає, що вирішення проблем іммігрантів можливе, виходячи з їх поділу на 

дві категорії: а) тих, які мають право громадянства і б) тих, які не мають такого права 

[693, р. 280-281]. Принципи етнополітики, що утверджуються у західних демократіях, на 

його думку, потенційно можуть застосовуватися в країнах Центральної і Східної 

Європи. Однак західні демократії нічого не спроможні запропонувати для вирішення 
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проблем таких «меншин», як цигани, росіяни і кримські татари. У цих випадках потрібні 

нові моделі «етнокультурної справедливості» [693, р. 288-289].  

Важливим при виборі тієї чи іншої моделі етнонаціонального розвитку є критерій 

демократичності політичних режимів у етнонаціональній сфері. Українські дослідники 

О. Картунов та О. Маруховська [325, с. 253] подають таку класифікаційну схему: 

– «демократія раси (народу) панів» (П. Ван де Берг), що була поширеною у гітле-

рівській Німеччині та Південно-Африканській Республіці (до 1990 р.) і поширювалася 

лише на панівну расу, а інші етноспільноти були примусово позбавлені суб’єктності 

політики. Непопулярними є і «недемократичні суспільства», у яких держава іденти-

фікується виключно з однією нацією і служить лише їй (Ірак, Сирія, Бірма тощо); 

– «етнічна», або «національна демократія» (П. Манчіні, С. Смуха). Відповідно до цієї 

моделі, держава повинна бути батьківщиною для однієї нації з єдиними державною 

ідеологією, державною мовою, державними та політичними символами й традиціями. 

Керівництво такої держави зосереджує всі зусилля на її зміцненні за рахунок обмеження 

демократії, насамперед, для національних меншин. Така модель використовувалася в 

Ізраїлі, Північній Ірландії, Кіпрі тощо, але, зазвичай, її вважають прийнятною як 

перехідну модель на шляху до правової держави; 

– «мажоритарна демократія» (М. Гордан, О. Патерсон) є найбільш поширеною у 

англомовних країнах (США, Великобританія, Австралія та ін.). Держава не втручається в 

етнічні відносини, сприяє національній розбудові, впроваджує спільну мову, патріотизм, 

національні інститути та інше, тобто, створюючи умови для асиміляції, водночас створює 

відповідні умови для збереження або втрати особливостей своєї субкультури, жити 

окремо чи змішуватися з іншими. Основою такого суспільства є особа, її заслуги, 

здібності, досягнення, політичні та громадянські права; 

– «консоціативна демократія» (consociational democracy), за якою етнонаціональна 

політика спрямовується не на нівелювання етнічних розходжень, а на встановлення 

етнокультурного плюралізму. Цей вид демократії характеризується функціонуванням 

демократичних інститутів і політичною стабільністю в суспільствах, які складаються 

з різних етнокультурних і конфесіональних сегментів. На думку О. Лейпхарта, 

«консоціативна демократія» може бути визначена в рамках чотирьох характеристик: 

1) керування за допомогою створення великих коаліцій політичних лідерів усіх значимих 

сегментів плюралістичного суспільства; 2) взаємне вето чи принцип збігу позицій 

більшості членів коаліції («concurrent majority»), що служать додатковим захистом 

життєвих інтересів меншості; 3) пропорційність як головна модель політичного 

представництва, призначення на цивільні служби і розміщення суспільних фондів; 

4) високий ступінь автономії для кожного сегмента у веденні своїх власних справ [290, 

с. 44]. На відміну від «демократії суперництва», побудованій на мажоритарному 

принципі, консоціативна демократія затверджує принцип обов’язкового, головним 

чином пропорційного представництва.  

Незважаючи на явні недоліки й суперечності у впровадженні моделі етнокуль-

турного плюралізму у розбудові демократичної національної держави, ця модель 

отримує все більше прихильників в Україні. Так, Т. Грозіцька запропонувала модель 

«консенсусної демократії» як оптимальну для України. Спираючись на основні 

постулати теорії О. Лейпхарта, вона виділяє вісім її принципів. Розглянемо ті з них, 

що безпосередньо стосуються етнонаціональної сфери: верхня палата (майбутнього) 

двопалатного парламенту забезпечує представництво національних меншин; право 

автономії для меншин (як територіальної, так і нетериторіальної); надання «права вето» 

для меншин. На думку Т. Грозіцької, Конституція України не надає гарантованого 

представництва меншинам (етнічним, лінгвістичним, релігійним) в органах державної 

влади, а отже, права й інтереси меншин, які проживають на території України, 

захищені не в повному обсязі [123, с. 35]. 
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«Консоціативну демократію» як модель, що дозволяє органічно поєднати 

демократичний політичний режим із багатоскладовою, поліетнічною структурою 

суспільства розглядає Ю. Калиновський. Дослідник, враховуючи різноманітні показники 

політичного, соціально-економічного розвитку Бельгії, Канади, Швейцарії і України, 

аналізує консоціативні технології на рівнях держави – регіони, держава – етнічні 

спільноти, механізми їх втілення та можливості використання в Україні [217, с. 7-8].  

На наш погляд, концепція «консоціативної демократії» є ефективним пізнавальним 

інструментом дослідження новітніх геополітичних трансформацій у країнах колишнього 

СРСР, однак варто остерігатися перетворення теоретичної моделі на нормативну: не 

слід досвід демократії цього типу в інших країнах конструювати у рекомендації з 

перетворення політичних інститутів в Україні. Політичний процес – це реальна боротьба 

внутрішньомотивованих соціальних сил, а не уявлення політологів.  

На нашу думку, досить цікавою є космополітична модель демократії, запропонована 

Д. Хелдом, особливо в контексті сучасних спроб України зміцнити та закріпити свої 

позиції у світовому співтоваристві. Ця модель передбачає вдосконалення та розширення 

повноважень Європарламенту, ініціювання створення нових регіональних та конти-

нентальних парламентів, міжнародних, наднаціональних та наддержавних судів, а в 

подальшому, як кінцевий результат, створення світового уряду. Питання щодо прав 

людини і прав нації прихильники цієї моделі намагаються розглядати в єдності при 

провідній ролі вселюдських цінностей. 

Останнім часом набувають поширення погляди щодо детермінаційної ролі в 

майбутньому цивілізаційної ідентичності. На думку С. Хантінгтона, конфлікти у 

світовому просторі будуть виникати між етнічними групами та державами різних 

цивілізацій – найвищих культурних утворень, що об’єднують людей. Цивілізація 

визначається як загальними об’єктивними елементами (мова, історія, релігія, звичаї, 

суспільні інституції), так і суб’єктивною самоідентифікацією людей. Людина, за 

С. Хантінгтоном, може мати кілька рівнів ідентичностей і змінювати їх, внаслідок 

чого змінюються і межі цивілізації [573, с. 11]. Виходячи з цих теоретичних досліджень, 

можна прогнозувати, що в ХХІ столітті буде відбуватися переорієнтація групових 

лояльностей і форм масової ідентифікації, що розтрощить сучасну націю-державу, 

трансформує процеси демократизації в політику нової – в основному релігійної і 

етнічної – самоідентифікації і, у кінцевому рахунку, призведе до раніше обмежених 

міждержавних воєн у нічим не обмежені етнічні конфлікти. Уже зараз громадяни 

лише деяких держав згодні віддати життя за свою Батьківщину, проте, на жаль, росте 

кількість тих, хто готовий пожертвувати собою заради етнічної або релігійної 

ідентичності. 

Ґрунтуючись на підходах, що склалися в західноєвропейській науковій традиції, 

українські дослідники спробували дати своє бачення імовірних моделей розвитку 

української державності з урахуванням фактора етнічності. На думку Л. Шкляра, в 

Україні потенційно можна застосувати чотири моделі: 

1) «поліетнізму» – базується на уявленні про багатонаціональну структуру 

населення України. Прихильники цієї концепції екстраполюють на український ґрунт 

політику федералізації України або її регіоналізації; 

2) «двоетнічності» – ґрунтується на уявленнях щодо України як держави, де 

змагаються за політичне, ідеологічне та культурне лідерство два етноси: український 

та російський. Ця модель базуються на етнодемографії і набула поширення серед 

представників російськомовних угруповань; 

3) «моноетнічності» України, що бере свій початок у працях М. Міхновського з 

провідним гаслом «Україна для українців» і нині знаходить прихильників серед 

українських націоналістів. Однак сучасний націоналізм, як правило, далекий від ідей 

етнорасизму, етноцентризму, шовінізму тощо; 
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4) остання модель базується на доктрині «етнонаціоналізму», основу якої складає 

вимога національного самовизначення у формі суверенної держави, ототожнюючи 

етнонаціоналізм із сепаратизмом, або у формі національної автономії. Світова 

спільнота негативно ставиться до розпаду існуючих національних держав і, зазвичай, 

засуджує сепаратизм, обмежуючи етнонаціональні вимоги до рівня збереження 

етнічної ідентичності групи або забезпечення їхньої рівноправності. Прихильники цієї 

теорії виходять з уявлень про поділ суспільства на титульний етнос і національні 

меншини, права яких застережені законом [599, с. 692-693]. 

Реалізація тієї чи іншої вказаної моделі може призвести до різних сценаріїв розвитку 

подій. Модель «поліетнічності» призведе до закріплення етнополітичної диференціації 

регіонів України, що виникли історично внаслідок геополітичних впливів і набули 

певних етноментальних ознак, а в окремих регіонах навіть до появи етноконфліктів. 

Модель «двоетнічності» також призведе до закріплення статус-кво, згідно з яким українці 

як титульний етнос втрачають контроль на власній історичній батьківщині. Ця модель 

закріплює двомовність та двокультурність на користь російської громади, тоді як остання, 

по суті, захищає себе від необхідності «дерусифікації». Етнодержавотворення за 

«двоетнічним» сценарієм, окрім українсько-російського протистояння власне на 

українському ґрунті, втягує в етнополітичну ситуацію третю силу – Російську Федерацію, 

котра намагається виступати захисником російської етнічності за межами своєї території. 

Такий сценарій для України не є конструктивним. Оптимальний сценарій для державо-

творення, на думку Л. Шкляра, це модель «титульного етносу» та «етнічних меншин», 

яка обстоює захист національно-державних інтересів із позицій титульного етносу й, 

водночас, у питаннях політичних і громадянських норм застерігає як права більшості, 

так і права меншин. 

На думку деяких авторів, запропоновану схему щодо України, населення якої є в 

більшій мірі поліетнічним можна спростити, використовуючи одне із двох понять:  

 «українська нація», до складу якої входять лише етнічні українці; 

 «українська нація» як політико-державна спільність усіх громадян [599, с. 693]. 

У першому випадку національна політика держави буде спрямована на пріоритетний 

розвиток українства, надаючи певні гарантії етнічним меншинам. У другому випадку 

вона становитиме політику етнокультурного плюралізму з дотриманням та гарантуванням 

прав та обов’язків для всіх національностей. Етнічні та національні відносини у такому 

разі визначатимуть певні «правила гри», однаково обов’язкові для всіх учасників. 

Якщо дотримуватися першого варіанту, то він більш вигідний для представників 

етнічних українців, оскільки надаватиме їм певну морально-психологічну перевагу 

над іншими, як державотворчий етнос. Тоді доречними є роздуми М. Обушного: «у 

завершальній стадії націостановлення, що розпочалося зі здобуттям Україною 

незалежності, етнічним українцям відведена роль головного суб’єкта етнонаціональної 

політики. За таких умов між етнічними українцями та меншинами, що мешкають в 

Україні, формується складна система суб’єктно-об’єктних відносин, що потребує 

державного регулювання» [380, с. 178]. Тобто така перевага містить у собі деякий 

конфліктний потенціал, який може проявитися за необхідності дотримання такої 

політики щодо національних меншин, яка гарантуватиме їм державне забезпечення 

розвитку, необхідний рівень добробуту, а етнічні українці нестимуть відповідальність 

за розвиток і ситуацію міжнаціональних відносин. За такого варіанту владні структури 

головним чином складатимуться виключно із представників етнічних українців, а для 

національних меншин необхідно буде виробити відповідні дієві механізми впливу на 

політику держави, для забезпечення та дотримання їх інтересів. За іншого варіанту 

українці й національні меншини можуть стати рівноправними учасниками державотво-

рення, але кожна меншина повинна буде розраховувати на власні сили щодо свого 

подальшого розвитку.  
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На наш погляд, дискусії щодо обрання відповідного шляху етнонаціонального 

розвитку в Україні мають не лише академічний інтерес, а й вихід на політичну практику, 

визначаючи програму, геополітичні пріоритети, соціокультурні перспективи нашої 

країни.  

На сучасному етапі розвитку української держави пошук принципів самоорганізації 

суспільства йде у межах двох світових тенденцій – інтеграції та диференціації, які 

визначають сценарії розвитку країни та специфіку етнонаціональних процесів, актуалі-

зують потребу в такій політиці, яка б гарантувала гармонійний розвиток кожної 

етнонаціональної спільноти як самодостатнього феномену і неповторного явища 

культури. В одному випадку етнонаціональні процеси призводять до руйнації держави, а 

в іншому – навпаки, сприяють її розвиткові, що серед іншого зумовлено й геополітич-

ними факторами. Отже, є нагальна потреба вивчення саме геополітичної зумовленості 

етнонаціональних процесів.  

Таким чином, проблема щодо регулювання етнонаціонального розвитку та виро-

блення оптимальної моделі міжетнічної взаємодії, яка запобігатиме виникненню конф-

ліктогенних ситуацій у нових геополітичних умовах, є актуальними для багатьох країн 

світу й для України зокрема. Тут постає низка питань, пов’язаних із національно-

культурною, мовною, релігійною орієнтацією та ідентичністю, адже сама етнічна 

структура українського суспільства сьогодні перебуває в стадії реформування, 

становлення етнополітичної цілісності – української нації. Зазвичай, державний 

розвиток щільно пов’язаний із національним. Етнополітичні консолідаційні процеси 

сприяють становленню державності, а отже, створюють умови для формування 

політичної нації. 

 

 

2.3. Концептуальні моделі державного регулювання сучасних  
етнополітичних процесів 

 

В умовах глобалізації прискорився процес культурних трансформацій, культурного 

взаємопізнання як на міжособистісному рівні, так і на груповому, на рівні дотику 

традиційних і сучасних масових національних культур. У світовій практиці етнопо-

літичного життя відбувся перехід від політик «плавильного казана» чи побудови «нової 

спільноти радянських людей» до політики інтеграції зі збереженням особливостей 

культурної різноманітності, політики полікультурності, культурного плюралізму чи 

мультикультуралізму. Під мультикультуралізмом розуміють таку складову державної 

політики і практики, у тому числі інституціональної (законодавчої), яка спрямована на 

підтримку культурних, у нашому контексті етнонаціональних спільнот, заради збере-

ження специфічних рис культурних надбань цих груп громадян. На практиці це 

означає фінансування відповідних програм щодо збереження культурної ідентичності, 

традиційних цінностей та створення адекватних правових норм у національному 

законодавстві. 

Важливу роль у цьому процесі відіграє вибір методів державного регулювання, які 

надають можливість органам державної влади впливати на розвиток етнополітичних 

процесів шляхом формування сприятливих умов для їх розвитку з метою отримання 

суспільно-політичних корисних результатів. Методи щодо регулювання етнополітичних 

процесів класифікуються: 

1) За формами впливу – прямі та непрямі. Методи прямого регулювання націлені 

на регламентування розвитку різних елементів або процесів (сприяння розвитку етнічної 

групи або субетносу, формування толерантності та ін.). Основними інструментами 

прямих методів державного регулювання є, по-перше, нормативно-правові акти, які 

регулюють основи етнічного та національного життя; по-друге, плани соціально-
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економічного та національного розвитку держави з урахуванням або ігноруванням 

потреб національних меншин; по-третє, цільові комплексні програми, націлені на 

задоволення освітніх, культурних, релігійних та ін. потреб національних меншин; по-

четверте, й мабуть, найголовніше – це формування державного бюджету, в якому 

закладено основи фінансування національних меншин. Методи непрямого регулювання 

направлені на опосередкований вплив на політику держави й передбачають створення 

певних умов для саморозвитку та самозбереження представників національних 

меншин, що перебувають в іноетнічному середовищі. Такі методи реалізуються за 

допомогою різноманітних напрямів етнічної політики відповідної держави. 

2) За способами впливу виділяють такі методи державного регулювання: правові, 

адміністративні, економічні та пропагандистські. Правові методи державного 

регулювання направлені на встановлення обов’язкових для всіх громадян юридичних 

норм поведінки в суспільстві. Вони обов’язково повинні бути науково обґрунтованими, 

систематизованими та придатними до застосування всіма без виключень у суспільстві, 

оскільки передбачають створення відповідної законодавчої бази для ефективного 

функціонування всіх сфер у суспільстві. Адміністративні методи регулювання 

реалізовуються за допомогою існуючої ієрархії управління етнічною та національною 

сферами за допомогою виконання обов’язкових інструкцій, розпоряджень і обов’язків. 

Основними інструментами адміністративних методів регулювання є: норми, стандарти, 

санкції. Економічні методи регулювання передбачають створення сприятливих умов 

для розвитку національних меншин та покращення рівня їхнього життя. Пропагандистські 

методи або морально-етичні передбачають звернення представників органів влади до 

честі й совісті людей для виховання патріотизму у суспільстві та почуттів національної 

гордості. Реалізація пропагандистських методів можлива на основі позитивного 

іміджу державних органів, які здійснюють державне регулювання. 
Провідні демократії Заходу довгий час у сфері національних та етнічних відносин 

та процесів керувалися ліберальним принципом етнокультурного нейтралітету 
держави, яка виходила з абсолютного пріоритету прав і свобод індивіда (особистості) 
над правами соціальної групи (колективу). Цей принцип і, відповідно, підхід до вирішення 
етнічних проблем були закріплені в основоположних міжнародних документах – Статуті 
ООН, Загальній декларації прав людини та ін. Цей підхід передбачав, що за правильного, 
демократичного устрою політичної системи будь-який індивід швидко «звільниться» 
від негромадянських «узів», а іммігрантські групи, етнічні та інші спільноти поступово 
розчиняться в єдиній громадянській нації. Лише на початку XXI ст. держави пішли 
шляхом утвердження принципів мультикультуралізму як основи своєї національної 
політики. 

Мультикультуралізм виступає альтернативою як культурному консерватизму, 
який зберігає домінування певної культури над іншими, допускаючи їх проникнення в 
публічну сферу, так і класичному лібералізму, який відстоює особисту свободу, рівність 
перед законом і відокремлення держави від церкви. За визначенням А. Куропятніка, 
мультикультуралізм –  це особлива форма інтегральної, ліберальної ідеології, завдяки 
якій поліетнінчі, полікультурні суспільства реалізують стратегію соціальної згоди і 
стабільності на принципах рівноправного існування різноманітних форм культурного 
життя [281, с. 19]. Концепція мультикультуралізму виступає певним стандартом, якому 
не може відповідати ні один реально існуючий політичний режим. 

Доктрина мультикультуралізму виникла як відповідь не необхідність регулювання 
конфліктів у державах, до складу яких входить декілька етнонаціональних співтовариств 
та представники корінних народів. Важливим стимулом до більш ретельного розгляду 
проблем культурного різноманіття і політичного суверенітету став розвиток інтегра-
ційних процесів у межах ЄС і потім період «євросклерозу» інтеграції на порозі 
70-х років [499, с. 63]. 
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Поняття «мультикультуралізм» було введено до наукового обігу в кінці 80-х рр. 

XX ст., й означало «поважливе ставлення більшості населення до меншин, однаковий 

статус різних культурних традицій, право індивіда на вибір своєї ідентичності». 

Людина в мультикультурному суспільстві здатна зберегти свою ідентичність, 

незважаючи на вплив інших культур. Але аналіз основних компонентів культури 

свідчить, що індивід може одночасно належати до декількох культур, тому представники 

національних меншин, зберігаючи національні ознаки, можуть інтегруватися в іноетнічне 

середовище. 

На думку інших дослідників, це поняття означає «співіснування в єдиному 

політичному суспільстві кількох помітних культурних груп, які бажають і, в принципі, 

здатні відтворювати свою специфічну ідентичність». Ми погоджуємося з думкою критиків 

такого підходу, оскільки більшість існуючих сучасних держав є мультикультурною, 

зводячи це поняття до дескриптивного або описового.  

Проте не можна визнавати суспільство мультикультурним, ґрунтуючись виключно 

на наявності етнокультурного та мовного розмаїття. Поряд із таким розмаїттям 

необхідна наявність нормативних ознак: піклування держави про права громадян 

незалежно від їх етнічного, расового походження, віросповідання, мови тощо. Відповідно 

до нормативного підходу, сучасні суспільства повинні забезпечити відповідний 

матеріальний та духовний розвиток культурних груп й повагу до їхньої ідентичності. 

Таким чином, мультикультуралізм – це стан, процеси, погляди, політика культурно 

неоднорідного суспільства, орієнтовані на свободу вираження культурного досвіду, 

визнання культурного розмаїття; культурний, політичний, ідеологічний, релігійний 

плюралізм, визнання прав меншин як на суспільному, так і на державному рівні [150, 

с. 94]. 

Ідеологи мультикультуралізму, серед яких, передусім, Берлін і Маркузе, вважали, що в 

ідеалі мультикультурне суспільство – це можливість мирного співіснування різних 

культурних общин, у рамках яких індивід реалізує право на культурну самоідентичність. 

Певною мірою таку точку зору розділяє російський культуролог П. Степанов, який 

так визначає поняття «мультикультуралізм»: «...співіснування і взаємодія в межах одного 

суспільства різноманітних, рівноправних і рівноцінних культур, що передбачає позитивне 

ставлення членів суспільства до цього різноманіття» [673, р. 143].  

Дослідник Ч. Кукатас розглядає мультикультуралізм як одну з реакцій на проблему 

культурного багатоманіття. Мультикультуралістична реакція на існування культурного 

розмаїття, на думку вченого, передбачає як відмову від спроб захиститися від такого 

явища шляхом самоізоляції, так і прагнення не дати йому вкоренитися за рахунок 

асиміляції меншин. При цьому він наголошує, що ідея мультикультуралізму на сьогодні 

має відображати філософську суспільну позицію. І сутність цієї позиції – визнання, а 

не пригнічення культурного розмаїття. Такої точки зору дотримується більшість сучасних 

дослідників проблеми. 

Наприклад, Н. Кірабаєв, вважає, що мультикультуралізм – це «теорія, практика і 

політика неконфліктного співіснування в одному життєвому просторі багатьох різно-

рідних культурних груп», наголошуючи, що мультикультуралізм одночасно поєднує в 

собі повагу до розбіжностей та пошук універсальності [231]. Натомість О. Павлова 

стверджує, що створення та розвиток Європейського Союзу є яскравим прикладом 

політики мультикультуралізму, а не розбудови загальної культурної ідентичності, 

оскільки ні держави, ні регіони, які входять до його складу, не проявляють відповідної 

готовності до формування єдиної ідентичності та повної відмови від самобутності [393]. 

На думку сучасної української дослідниці І. М’язової, «на сьогодні явище мульти-

культуралізму виступає як ідеологія, політика та дискурс, що стверджують правомірність 

та цінність культурного плюралізму, доречність та значимість існування різноманіття 

культурних форм. У контексті мультикультуралізму несхожість та відмінність перестають 
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розглядатися як «чуже», стаючи просто «іншим». Така теза є своєрідним обґрунтуванням 

необхідності існування мультикультуралізму, а також відгуком на відродження локаль-

них націоналізмів» [309, с. 156]. 

Пошуки ідей мультикультуралізму почались з кінця 1960-х років, коли виникла ситуа-

ція, за якої більшість «не могла» асимілювати, а меншини «не хотіли» асимілюватись. 

Першими офіційно політику мультикультуралізму проголосили Канада 1971 р. та 

Австралія 1973 р., нині цілісна політика мультикультуралізму існує ще і в Швеції, у 

деяких інших державах мультикультуралізм виявляється тільки в певних сферах, 

наприклад, в освіті. Якщо результатом політики асиміляції є образний «плавильний казан» 

чи «помідоровий суп», то країни з офіційним статусом політики мультикультуралізму 

зображують як «різнокольорову культурну мозаїку» або «миску з грубо нарізаним 

салатом» – багатонаціональне суспільство, що складається з етнічних груп, які зберігають 

свою культуру, мову, релігію, спосіб життя, а владні інституції не мають на меті 

вирівняти їх у плані етнічно-національного походження, мови, віри, кольору шкіри 

тощо, але зрівняти в усіх соціальних, політичних, громадських та інших правах представ-

ників різних націй, етносів, рас, віросповідань зі збереженням усіх етнокультурних 

особливостей [667, р. 36]. 

Етнополітична модель мультикультуралізму ґрунтується на концепції нації-поліса 

та спрямована на формування єдиної політичної, однак багатоманітної культурної, 

расової та етнічної спільноти в межах однієї держави. На думку прихильників мульти-

культурної моделі етнополітики, потрібно тверезо оцінювати та правильно використо-

вувати расову, культурну і етнічну багатоманітність країни. Наприклад, президент США 

Б. Клінтон визначав центральним завданням американської етнополітики побудову 

мультикультурної демократії на засадах досягнення внутрішньої гармонії та взаємної 

терпимості. Головною ціллю подібної етнополітики має бути створення єдиної амери-

канської нації з одночасним збереженням її культурної багатоманітності [2, с. 129]. 
Центральною засадою політики мультикультуралізму є визнання культурної та 

етнічної різноманітності, існування в межах одного суспільства цілої низки етнічних 
ідентичностей, права етнічних спільнот на збереження власної ідентичності. Зміст 
мультикультуралізму визначається й тим, що він постає як особлива форма інтегративної, 
ліберальної ідеології, через яку поліетнічні та полікультурні національні суспільства 
реалізують стратегії соціального порозуміння та стабільності на принципах рівноправного 
співіснування різних форм культурного життя [309, с. 156]. Подібна політика орієнтована 
на задоволення, насамперед, групових інтересів етнічних спільнот. 

Політика мультикультуралізму прагне до органічного поєднання загальнонаціональної 
ідентичності та етнічних ідентичностей різноманітних груп, що населяють країну. 
Етнічна ідентичність не заперечує права належати до певного політичного утворення. 
Мультикультуралізм виступає своєрідним універсальним вирішенням не тільки етнічних, 
але й соціальних протиріч. Ця політика дозволяє не тільки об’єднати суспільство, але й 
досягнути набагато більш досконалого ладу, адже полегшує доступ представників 
етнічних меншин до різноманітних ресурсів. 

Однак етнополітична модель мультикультуралізму, попри її привабливість, не є 
універсальною панацеєю. Серед прихильників ліберальної теорії викликає застереження 
характерна для мультикультуралізму перевага групових інтересів етнічних спільнот 
над інтересами індивіда. На думку деяких дослідників, одним із наслідків 
мультикультурної етнополітики є руйнування традиційної культури місцевого населення 
представниками іммігрантів. Наприклад, американський вчений Е. Шилз зазначав, що 
мультикультуралізм, який є основою освітньої політики США, є одним із найкращих 
способів руйнування національного духу в суспільстві. Автор вважає, що така політика 
неминуче призведе до ослаблення ідеї домінування нації й національної держави в 
США, що може призвести до руйнування громадянського суспільства, результатом 
якого може бути війна «всіх проти всіх» [594]. 
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У Канаді, наприклад, офіційна політика мультикультуралізму передбачає, що «етнічні 

відмінності приймають доти, доки індивіди можуть ідентифікувати себе з культурною 

традицією їхнього вибору, але тільки в тому випадку, якщо ця ідентифікація не порушує 

прав людини, прав інших або законів країни» [607, с. 70]. Саме досвід Канади свідчить, 

що втілення подібної моделі в життя іноді попри бажання її творців, призводить до 

цілком протилежних наслідків – замість об’єднувати суспільство, мультикультуралізм 

може стимулювати сепаратистські настрої. Лише 1 % голосів виборців не вистачило 

франко-канадським сепаратистам, щоб проголосити в 1995 році незалежність провінції 

Квебек. Це була уже друга (перший референдум із цього питання був проведений у 

1985 році) спроба відокремлення Квебеку від Канади. Подібні закиди ще раз підтвер-

джують, що ефективне застосування цієї моделі на практиці не можливе без врахування 

специфічних особливостей певної держави та суспільства. 

Варто зупинитися на загальній для всіх європейських держав архітектурі 

мультикультурної політики. Основні її функції можна сформулювати таким чином: 

підтримка різноманіття, забезпечення культурного самовираження і всеосяжне задіяння 

людського потенціалу держави шляхом зниження або видалення різних соціальних, 

культурних, етнічних і цивілізаційних бар’єрів між громадянами.  

Виходячи з необхідності виконання цих завдань, мультикультурна політика 

здійснюється за трьома основними векторами (рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Основні напрями мультикультурної політики 

 

Під економічною політикою мультикультуралізму маємо на увазі не тільки 

інтеграцію мігрантів у національну економіку по кон’юнктурі ринку праці, а й багато 

чого іншого. У числі іншого: зміна режиму доступу для іноземної робочої сили (він може 

бути преференційними, рівним або обмеженим), забезпечення рівних умов працевлашту-

вання для осіб різних віросповідань, іншої культурної та етнічної приналежності. Крім 

того, важливими аспектами є забезпечення умов для розвитку чесної конкуренції; 

стимуляція економічно активних громадян та / або мігрантів; перешкоджання тінізації 

економіки через те, що мігрантам вигідніше працювати поза полем зору державних 

податкових органів.  

Соціальний компонент політики мультикультуралізму направлений, передусім, на 

охоплення всіх культурних і етнічних груп усередині держави системою освіти та 

охорони здоров’я: програми з фінансової допомоги сім’ям, безробітним, інвалідам і т. д., 

державні ініціативи з планування сім’ї, сприяння культурному самовираження (наприклад, 

допомога у проведенні національних свят), загальний клімат толерантності та соціальної 

довіри.  

Мультикультурна 

політика 

Економічна 

політика 

Міграційна 

політика 

Соціальна (соціально-

демографічна) політика 



● Державна етнополітика України в умовах глобалізації ● 

 

127 

Основним завданням міграційної політики є контроль кордонів і своєрідне «відсію-

вання» нелегальних мігрантів. Незважаючи на те, що вона не відіграє системоутворюючої 

ролі, а служить скоріше додатковим регулятивним інструментом, ефективність мігра-

ційної політики впливає і на два вищеописаних компонента. 

В Австралії «політика мультикультуралізму потребує, щоб усі австралійці приймали 

базові структури та принципи австралійського суспільства – конституцію та верховенство 

права, толерантність та рівність, парламентську демократію, свободу слова та 

віросповідання, англійську мову як державну та гендерну рівноправність» [679, р. 112]. 

Незважаючи на зовнішній «блиск» мультикультуралізму, і цю політику часто критикують 

тому, що вона веде до переписування історії та знищення культури суспільства, що 

приймає, а також через те, що пропагування розмаїтості та штучне підтримання 

культурних відмінностей іммігрантських спільнот веде до роздробленості, мозаїчності 

суспільства та перешкоджає формуванню державної ідентичності країни імміграції. Крім 

того, як зазначає Б. Беррі, не можна ставитись однаково до різних людей із різними 

потребами та інтересами, потрібен диференційований підхід, щоб вони не почувались 

ображеними. Ще одним об’єктом критики політики мультикультуралізму є фінансові 

витрати з державної скарбниці, які ідуть на програми, що допомагають іммігрантським 

спільнотам підтримувати свої традиції, мову, культуру [679, р. 113-114]. Проте 

критика критикою, але сьогодні ідеї мультикультуралізму діють, хоча так само, як і 

ідеї асиміляції, не вирішують до кінця проблем взаємодії різноадаптованих спільнот 

іммігрантів та суспільства, що приймає. 

Так, у Великій Британії в період укріплення державного благоустрою проводилась 

цілеспрямована політика щодо підтримки «єдності в різноманітті». Етнічні групи 

отримували допомогу своїм культурним ініціативам із боку місцевих співтовариств 

(communities), делегували своїх представників у систему освіти і охорони здоров’я. 

Зросла популярність релігійних шкіл (faith schools), вони дотримувались державного 

стандарту освіти і фінансувались із держбюджету, але мали у своїх програмах релігійні 

дисципліни і управлялись за участю конфесійних спільнот. У 2005 році такою була кожна 

третя початкова школа і кожна п’ята середня. Інтеграційна політика у Великій Британії 

проводилась у більш широкому контексті протидії соціальній дискримінації. Акцент, 

особливо в останні роки, був зроблений не стільки на особливі права іммігрантів та їх 

нащадків, скільки на забезпечення рівних можливостей. У доповіді Комісії щодо 

майбутнього мультиетнічної Британії (2000 р.) констатувалось, що Британія – це «співто-

вариство громадян і співтовариство спільнот, одночасно вільне і мультикультурне 

співтовариство, й існує необхідність примирення і узгодження таких інтересів різних 

груп, які можуть суперечити одне одному» [696, р. 1].  

Нідерланди, які у свій час успішно перебороли релігійне протистояння, найбільш 

послідовно проводили політику мультикультуралізму. При чому їх влада виходила з 

розрахунку на повернення додому іммігрантів, які зуміли зберегти свою етнокультурну 

ідентичність. Але розрахунок обернувся прорахунком: у 90-ті роки приблизно п’ята 

частина населення країни була неголландського походження, а всі великі міста стали 

походити на етнічні гетто. Праві заговорили про перспективи повної ісламізації країни. 

Підготовлена в 2002 р. доповідь парламентської комісії щодо досвіду інтеграції мігрантів 

за останні три десятиліття констатувала провал державної мультикультурної політики 

[636]. Почався радикальний перегляд політики мультикультуралізму. Основний напрям – 

не підтримка, як раніше, самоорганізації етнічних груп, а їх включення в національні 

організації різного рівня. Нідерланди – найбільш яскравий приклад перегляду ідеології й 

практики мультикультуралізму під натиском змін у політичному дискурсі та в 

громадських настроях. У 2002 р. в результаті парламентських виборів у Нідерландах 

значну підтримку електорату отримала партія Піма Фортейна (Список Піма Фортейна 

(Lijst Pim Fortuyn (LAP), яка ввійшла до складу урядової коаліцій та отримала керівництво 
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практично над усіма відділами, які займаються питанням імміграції. Цю перемогу 

назвали своєрідним переворотом у свідомості голландського суспільства та змусили 

провідні партії звернути особливу увагу на існуючу проблему мігрантів. Як наслідок, 

у подальшому уряд вдався до обмежуючих заходів щодо нових хвиль іммігрантів і навіть 

ввів дію Закон про обов’язки іммігрантів із «третіх країн», для інтеграції в голландське 

суспільство (т. зв. Inburgering-закон). Сьогодні однією з найактивніших та перспективних 

антимігрантських партій у Голландії є партія «Гордість Нідерландів», лідером якої є 

Марія Корнелія Фредеріка, авторка політики «закритих дверей» [111]. 

Рішенню проблем інтеграції значна увага приділяється в Бельгії. За показниками 

якості правового регулювання міграції й інтеграції вона є лідером серед країн ЄС. При 

цьому особливої національної моделі інтеграції інокультурних співтовариств у Бельгії не 

існує. Реалізація програми інтеграції спирається на низку консультативних органів. У 

2005 р. уперше був обраний комітет мусульманського співтовариства при органах влади. 

Іммігранти, які постійно мешкають у межах країни, отримали право голосу на виборах до 

муніципалітетів. 
У Швеції політика адаптації іммігрантів і впровадження засад політики мультикульту-

ралізму активно проводиться, починаючи з середини 70-х років. У 1997 році був взятий 
курс на інтеграцію, в межах якого проблеми мігрантів стали вирішуватись у загальному 
контексті соціальної й культурної політики. На думку уряду, політика інтеграції повинна 
виходити з загальних прав людини, а не з особливих прав інокультурних співтовариств, 
поважати права індивіда, а не тільки права етнічних конфесійних груп [690]. 

Прикладом успішного існування мультикультурного суспільства була Швейцарія, 
в якому спостерігалися позитивні результати щодо консолідації нації та забезпечення 
високих стандартів політичного плюралізму, зберігаючи різнорідність суспільства, 
яка проявляється, по-перше, в поділі у мовному сенсі на чотири різні етномовні групи, по-
друге, в наявності католиків та протестантів, по-третє, в адміністративно-територіальному 
поділі на 26 кантонів, які мають значну автономію від центру [697].  

Тривале толерантне співіснування різних етнічних груп забезпечується різними 
інструментами (самовизначення, представництво в органах влади, захист меншин), 
нормативно-законодавчими актами (Конституція, кантональні конституції, закони) та 
децентралізацією у різних сферах, переважно мовній.  

Однак, так склалося історично, захист прав національних меншин здебільшого 
стосується чотирьох національних етномовних та двох релігійних груп, що, на жаль, 
сьогодні зовсім не відповідає існуючим потребам. Зростання демографічних та 
міграційних процесів призвело до формування нових етномовних груп, які за своєю 
кількістю на сьогодні вже переважають чисельність тих меншин, права яких окремо 
прописано в Конституції. Згідно з офіційною статистикою, кількість осіб, що використо-
вують сербську, албанську, португальську, іспанську, англійську, турецьку мови у 
повсякденному спілкуванні перевищує кількість ретороманців, а всі разом вони 
переважають за чисельністю тих, хто користується італійською мовою, що 
підтверджується результатами досліджень швейцарських дослідників, які стверджують, 
що «меншість часто «отримує більше», ніж те, що вона ... мала б отримати, враховуючи її 
розмір» [639], «кантони з двома і більше мовами розв’язують проблеми меншин… 
передаючи освіту до відання муніципалітетів і місцевої влади» [62, с. 254]. 

Наприклад, Європейська хартія регіональних мов або мов меншин не містить 
положень щодо контролю за захистом мовних, етнічних, культурних прав франко-
фонів у Швейцарії, незважаючи на те, що вони становлять одну з національних меншин. 
На користь цього свідчать і відповідні документи Ради Європи, основна увага в яких 
приділяється тим мовним групам, які дійсно представляють регіональні або міноритарні 
мови [639], якими на національному рівні вважаються італійська та ретороманська з їх 
діалектами, а також ті мови, які не мають чіткого регіонального використання – ідіш 
та єніш (мова швейцарських ромів) [310, с. 55-56]. 
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Крім забезпечення можливості вільно використовувати власну мову, Швейцарія 

дотримується принципу пропорційного представництва національних меншин в органах 

влади, що направлено на запобігання їх ізоляції від політичного процесу. Федеральна 

Рада Швейцарії дотримується неписаного правила, відповідно до якого з семи її членів 

двоє повинні бути обов’язково франкомовного походження, а один – італомовного. Але 

такий підхід викликає певні заперечення, наголошуючи на переважаючому представ-

ництві німецькомовної більшості в федеральних органах влади, але, на думку деяких 

дослідників, такі претензії не мають підстав, зважаючи на статистичні дані щодо 

представництва етнічно-мовних груп у різних структурах влади [701]. 

Цікавим є підхід щодо висвітлення роботи Парламенту та оформлення відповідних 

офіційних документів. Щодо Парламенту, то процес обговорення та ухвалення рішень 

на федеральному рівні транслюється всіма офіційними мовами, а офіційні документи 

оформлюються німецькою, французькою та італійською мовами. При цьому досить часто 

при оформленні документів, з якими потім будуть працювати парламентарії, вико-

ристовують одну або дві мови. На думку деяких авторів, така практика враховує інтереси 

етнічних груп, але й створює додаткові труднощі в процесі підготовки та оформлення 

нормативних документів, хоча є більш лояльною, ніж, наприклад, в Канаді, де 

відповідно до основних вимог усі документи мають бути продубльовані англійською 

та французькою мовами.  

На думку деяких дослідників, заслуговує на увагу й інший підхід, який використо-

вують у Швейцарії, це пропорційне представництво національних меншин не лише в 

органах влади, але й у провідних політичних партіях країни, незважаючи на те, що 

відповідні положення не закріпленні на законодавчому рівні [655].  

Виходячи з існуючої практики в Швейцарії, перемога політичної партії залежить 

від можливості задовольнити інтереси виборців, які є представниками різних етнічних 

груп, за ідеологічною ознакою. Можна погодитися, що цей підхід, з одного боку, 

відображає багатоетнічний характер політичних партій у Швейцарії, а з іншого – їхню 

загальнодержавну основу. Такий досвід є цікавим для України, оскільки політики та 

політичні партії не лише не провокують розподіл за етнічною та мовною ознакою, а 

навпаки, намагаються об’єднати навколо пропонованої ідеологічної та ціннісної 

платформи якомога ширше коло громадян, незважаючи на їх етнічну приналежність.  
Важливу роль у запобіганні напруження між меншинами відіграє цілеспрямована 

політика держави, направлена на вирівнювання структурних регіональних відмінностей у 
соціально-економічній сфері, спрямовуючи фінансові потоки з центру на користь бідніших 
кантонів [639].  

Ми погоджуємося з думкою деяких авторів, що федеральний устрій не є оптимальним 
варіантом для гарантування та забезпечення прав етнічних меншин, й існуючий досвід 
Швейцарії це певною мірою підтверджує.  

По-перше, федералізм не в змозі забезпечити дотримання всіх прав етнічних меншин, 
зосереджуючи увагу на територіально сконцентрованих групах, які, використовуючи 
свою більшість у певному територіальному суб’єкті, вдаються до лобіювання власних 
інтересів. Представники інших етнічних груп, які на сьогодні складають п’яту частину 
населення Швейцарії, зважаючи на своє дисперсне розселення, ніколи не були захищенні 
державою.  

По-друге, модель толерантного співіснування основних чотирьох етнічних та 
мовних груп не завжди ефективна на федеральному та місцевому рівні, особливо там, 
де зосереджено монолінгвістичне населення. На думку деяких дослідників, на рівні 
окремо взятого кантону здебільшого використовують моделі домінування та асиміляції. 
Наприклад, франкомовні швейцарці, які проживають у німецькомовному кантоні, 
вимушені офіційно звертатися до влади німецькою мовою. Крім того, франкомовний 
чиновник, який працює саме в цьому кантоні, зобов’язаний відповісти на таке звернення 
обов’язково німецькою. 
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По-третє, федеральна система за певних умов симулює появу специфічних форм 

демократії. Швейцарський федералізм здебільшого захищає інтереси невеликих 

німецькомовних кантонів. Це, у свою чергу, призвело до того, що німецькомовні кантони, 

які складають лише п’яту частину населення країни, зважаючи на своє пропорційне 

представництво у верхній палаті Парламенту, можуть заблокувати рішення, яке 

підтримується 80 % громадян [310, с. 57]. 

Тому на сьогодні у Швейцарії відбувається посилення антиімміграційного руху. 

Основним координатором руху виступає Народна Партія Швейцарії, яку було створено в 

1971 р. внаслідок об’єднання Партії селян, бюргерів та ремісників та Демократичної 

партії Швейцарії. 

Починаючи з 1999 р., Народна Партія Швейцарії своїм основним програмним пунктом 

визначила захист традиційних швейцарських цінностей, що призвело до збільшення 

прихильників партії та отриманих голосів під час парламентських виборів. На думку 

деяких дослідників, проголошені партією традиційні швейцарські цінності містять 

конфліктний потенціал, оскільки, по-перше, передбачають боротьбу з неєвропейською 

імміграцією, по-друге, вимагають відміни соціальних виплат вихідцям з Азії та Африки, 

по-третє, обґрунтовують необхідність максимального обмеження можливостей для 

отримання дозволу на проживання в країні чи отримання статусу біженця, по-четверте, 

втілення всіх цих вимог потребує виходу зі складу Європейського Союзу. У подальших 

планах партії домогтися депортації сімей тих мігрантів, діти яких були визнані винними в 

поширенні наркотиків, насильницьких злочинах чи фінансових махінаціях. Крім цього, 

партія вже провела велику роботу серед електорату щодо заборони будівництва мінаретів 

у країні. Об’єднавши свої зусилля з Партією демократичного союзу, Народна Партія 

Швейцарії зібрала 115 тис. підписів щодо необхідності проведення референдуму про 

заборону будівництва. Депутат від Народної Партії, У. Шлюер, заявив, що «мінарети 

не мають нічого спільного з мусульманською релігією: вони не згадуються в Корані чи 

інших важливих ісламських законах. Ніхто з членів Народної Партії не проти ісламу… 

мусульмани мають право жити в Швейцарії, однак вони мають поважати наші 

західноорієнотовані ліберальні закони і знати, що цих законів мають дотримуватися всі, 

хто хоче тут жити» [602]. 

ООН та інші правозахисні організації не раз критикували рекламні кампанії Народної 

Партії, але на думку швейцарців, це їх особиста, внутрішня справа і ніхто не має права в 

неї втручатися. 

Найбільш жорстке законодавство щодо регулювання міграції діє сьогодні в Данії. 

Права людини тут культивуються як першочергова цінність демократії. Жодна з 

ведучих партій не виступає проти посилення імміграційного законодавства, а сама мігра-

ція розглядається як «загроза майбутньому добробуту країни в економічному, 

культурному і релігійному відношенні» [677]. Основні зусилля передбачається зосередити 

на інтеграції тих, хто вже знаходиться на території країни. Досвід Данії, у межах якого 

найбільш радикально переглядаються установки попередніх десятиліть, викликає інтерес 

і за її межами; його елементи впроваджуються, зокрема, у Нідерландах. 

У Франції всі проблеми, пов’язані з регулюванням інтеграції інокультурного 

населення – вихідців із минулих французьких колоній, розглядаються в контексті їх 

включення до політичної нації. Держава до цього часу не мала цільової програми перебо-

рення соціальної виключності або стримання радикальних проявів «різноманіття» 

своїх громадян. У практичній політиці основна увага приділяється індивідуальній 

інтеграції, у той час як інокультурні співтовариства не стали пріоритетним адресатом 

регулювання. Урядовий комітет і Держрада щодо інтеграції, створені в 1989 р., практично 

не залучили у свою діяльність представників тих, з ким вони мали працювати. Серед 

парламентарів до цього часу немає жодного представника багатомільйонного 

мусульманського населення країни [661]. Немає навіть статистики щодо етнічної та 
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релігійної приналежності жителів, вважається, що такі підрахунки заважають реалі-

зації інтеграційної стратегії. 

У 2008 р. Франція запозичила голландську систему інтеграції мігрантів, що ще більше 

ускладнило процедуру імміграції. Така зміна була пов’язана з обранням нового 

президента, ним став Н. Саркозі, який зазначав про необхідність таких дій ще під час 

виборчої кампанії. Нововведення призвело до акцій протесту, які супроводжували 

практично всю виборчу кампанію та перші місяці президентства. У подальшому 

діяльність президента щодо міграційної політики все більше позбувалася оптимізму 

та політкоректності щодо національних меншин. Більшість дослідників стверджує про 

можливість повторення голландського сценарію у Франції, коли провідні партії включили 

у свої програмні документи вимоги, з якими виступала партія Піма Фортайна. Про 

можливість цього говорив у своїх заявах Ж.-М. Ле Пен, який стверджував, що 

Н. Саркозі діє на його полі й збирає плоди діяльності Національного Фронту [111]. 

Зважаючи на можливості ісламістських общин у Франції, не можна говорити про 

суттєві зміни у внутрішній політиці та поведінці політичної еліти країни. Конфлікти 

між мігрантами та офіційною владою, які розпочалися ще у 2005 р., до цього часу не 

вирішені ні мирним шляхом, ні за допомогою конфліктів. Варто відзначити, що 

заклики, направлені проти некерованої імміграції, почали лунати у Франції ще з кінця 

80-х рр., а першою політичною силою, яка заявила про таку необхідність став Націо-

нальний Фронт Ж-М. Ле Пена, який виступав із вимогою не лише призупинити 

потоки іммігрантів, а й вимагав їхнього повернення у ті країни, вихідцями з яких вони 

є. Народний Фронт Франції до сьогодні залишається практично єдиною політичною 

силою в країні, яка дотримується чіткої антиміграційної позиції, хоча час від часу 

відчуває певні труднощі: авторитарний стиль лідера, відсутність оригінальних ідей, 

поява нових неординарних особистостей із новими поглядами та підходами. Макси-

мальний успіх, якого досягла партія у своїй діяльності, – це вихід її лідера в другий тур 

президентських виборів 2002 р., а також присутність у Європейському парламенті. 

Німеччина до останнього часу орієнтувалась на модель «етнічної нації». Єдиним 

адресатом інтеграційних програм були приїжджаючі з-за кордону етнічні німці. 

Країна масової трудової імміграції, Німеччина приймала гастарбайтерів, насамперед з 

Туреччини, яких розраховувала повернути додому. Як і в Нідерландах, цей 

розрахунок не виправдався, але відповіддю стало не впровадження мультикультурних 

практик, а рестриктивне законодавство про громадянство. Такий підхід спирався на 

антиімміграційну риторику основних політичних сил, що відображала суспільні 

настрої. Дискусія щодо цілеспрямованості й можливості впровадження мультикультур-

них практик проводилась більш активно, ніж у сусідній Франції. Її ініціатором виступили 

представники бізнесу, які були збентежені положенням на ринку праці й неготовністю 

суспільства усвідомити майбутні проблеми. Але, як і раніше, обговорення відрізнялось 

високим політичним накалом, а політика в області регулювання міграції й інтеграції 

залишалась зоною розмежування суспільства на прибічників і противників перспективи 

перевтілення нації в полікультурну. В обох країнах – і у Франції, і в Німеччині – 

«існували серйозні ідеологічні перепони, що перешкоджають становленню такого 

феномену, як мультикультурна практика» [499, с. 66]. 

Цікавим у цьому плані є досвід Австралії. Дві п’ятих населення цієї держави є 

іммігрантами першого або другого покоління. Аби запобігти створенню етнічних 

анклавів, держава запровадила практику розселення мігрантів серед представників інших 

етнічних груп та так званих «старих австралійців». В основі такої політики також лежали 

особливості набуття громадянства країни (5, 3 а потім 2 роки постійного проживання). 

Але й це не змогло запобігти виникненню певних конфліктних ситуацій, зокрема, 

мігранти отримували меншу заробітну плату, розселялися досить далеко від центру та 

своїх земляків, що лише збільшувало їхню ізоляцію. Тому в кінці 70-х рр. виникла 
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необхідність змінити політику асиміляції на політику мультікультуралізму, в основу 

якої було закладено фольклористське розуміння етнічних меншин. Не отримавши бажа-

них результатів, у другій половині 80-х рр. етноцентристську модель мультикультурної 

політики було замінено на громадянську, що заклало основи реальної рівності громадян, 

згідно з якою на перший план виступили пріоритети соціальних прав: культурна 

ідентичність, соціальна справедливість, економічна ефективність [101, с. 43].  

Як правило, критики мультикультуралізму приділяють основну увагу саме недолікам 

міграційної політики, у суспільній свідомості (і у свідомості політичних еліт) склалася 

помилкова думка про те, що саме цей компонент є найбільш важливим (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4  

Переваги та недоліки політики мультикультуралізму 

Переваги політики 

мультикультуралізму 

Недоліки політики 

мультикультуралізму 

позитивні установки щодо системи влад-

них відносин, адміністративно-терито-

ріального устрою, законів, традицій тощо 

конкретної держави 

загроза національно-державній єдності 

забезпечення злагоди, стабільності й безпе-

ки як у внутрішньому житті країни, так і 

на міжнародному рівні 

негаразди у процесах асиміляції, інтегра-

ції та консолідації навколо національної 

ідеї та спільних цінностей 

мирне вирішення конфлікту, прийнятні 

шляхи для досягнення порозуміння і 

компромісу 

спрямованість проти культури титульної 

нації 

розвиток та підтримка етнокультурних 

спільнот 

протистояння і соціально-політична напру-

га в гетерогенному суспільстві 

 

Однак, як уже зауважувалося вище, ми вважаємо міграційну політику не більш ніж 

регулятивним інструментом, тоді як вирішальне значення мають соціальне та економічне 

вимірювання. Коли мультикультурна політика не в змозі належним чином впливати 

на соціально-економічне середовище в державі, навіть жорсткий контроль над 

міграційними потоками не зможе істотно поліпшити ситуацію.  

Необдумана економічна політика в мультикультурній державі веде до погіршення 

добробуту окремих соціальних груп у державі, зростання соціальної напруги та 

безробіття. Провал соціальної та демографічної політики сприяє значній криміналізації 

окремих груп у суспільстві, створення у них почуття ущемлення в правах, позбавлення 

доступу до благ, якими розпоряджаються представники інших етнокультурних спільнот.  

При цьому ми вважаємо, що соціальний і економічний елементи знаходяться в 

діалектичному взаємозв’язку, а тому для розв’язання кризових ситуацій потрібна 

розробка комплексного рішення, яке б враховувало взаємні фактори впливу. Так, 

наприклад, муніципальні програми розвитку не приносять суттєвої користі тій частині 

населення, у якої відсутній регулярний заробіток або навіть сама можливість праце-

влаштування, отже, їх позитивний вплив на загальний добробут цільової соціальної 

групи буде несуттєвим.  

Як приклад описаних вище процесів можна навести такі розвинуті країни ЄС, як 

Німеччина і Великобританія: у першій несприятлива ситуація пов’язана, насамперед, 

з економічним чинником (перенасиченням некваліфікованою робочою силою, у т. ч. 

мігрантами), на тлі посилення соціального клімату. Великобританія, навпаки, переживає 

період гострої соціальної кризи і невдоволення нібито чужим (ісламським) культурним 

елементом, в якому економічний фактор служить більше інструментом політичної 

риторики, ніж дійсною причиною кризової ситуації.  
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Обидва приклади належать до країн із розвиненою економічною і соціальною 

інфраструктурою, і тому ми не можемо зробити висновок, що в основі їх кризи лежить 

нездатність держав інкорпорувати осіб іншої культурної та етнічної приналежності в силу 

недостатніх ресурсів. На нашу думку, причину слід шукати в неефективній моделі 

взаємодії, яка безсистемно підходить до питання задоволення економічних і соціальних 

потреб держави через максимальне залучення представників інших етносів і культур, 

які проживають у цій державі, так і легальних мігрантів.  

Проблема цієї моделі полягає у відсутності не тільки низки стимулюючих факторів – 

стимулу легально працювати і стимулу переймати національні цінності, – а й мінімуму 

необхідних чинників примусу. Широкі права етнічних і культурних меншин не 

врівноважуються комплексом обов’язків, і система інститутів, покликаних сприяти їх 

інтеграції в соціум, функціонує виключно в популістських цілях задобрювання згаданих 

меншин і заспокоєння більшості населення.  

Не останню роль відіграє також слабка цивілізаційна привабливість європейських 

цінностей для представників етнічних і культурних груп, які вже володіють набором 

потужних поведінкових та ціннісних імперативів. При цьому зберігається висока 

ймовірність того, що наступні покоління цих меншин успадкують не світоглядну 

систему тієї нації, частиною якої вони є, а комплекс етнічно-орієнтованих соціальних 

і етичних імперативів. Саме тому не так давно в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, 

що керівники спочатку Німеччини, а потім Франції та Великобританії відмовилися від 

доктрини мультикультуралізму, заявивши, що в їхніх країнах ця політика не спрацювала.  

Не зупиняючись на цих випадках детально, зазначимо, що небезпеки і ризики 

мультикультуралізму, які нібито призвели до відмови від цієї політики в Європі, 

пов’язані з двома головними помилками в етнокультурній політиці держав, які на словах 

визнають цей принцип. Першим було трактування мультикультуралізму як політики 

виключення (exclusion), яка неминуче веде до формування «відчуженого нижчого 

класу з яскраво вираженими расовими рисами» [230, с. 55], обертається політичною 

нестабільністю і моральними втратами, у тому числі й для панівної більшості [402]. 

Урок із цієї помилки, який обов’язково повинні засвоїти молоді держави 

Центральної та Східної Європи, такий, що лише інтеграція дає позитивний «заряд» 

мультикультуралізму і йде на користь як більшості, так і меншості. А оскільки у всіх 

випадках ішлося про іммігрантів, важливим (хоча і досить дискусійним) є також 

питання про необхідність кожній країні виходити з власних класифікацій наявних 

меншин, виділяючи нових іммігрантів в окрему категорію зі своїми проблемами, і 

шукати специфічні способи вирішення проблем кожної групи. 

Другою помилкою є недооцінка необхідності уважного ставлення до культурних 

потреб не тільки меншин, а й більшості, що веде до розмивання етнокультурного ядра 

націй і викликає фрустрацію й схильність до насильницьких дій частини людей із домі-

нантних етносів. В одних випадках, як у США, Великобританії та в інших розвинених 

країнах, їх представники бояться розчинитися в іммігрантському «морі» національностей, 

а в інших, як в Україні – мають потребу в державному сприянні в подоланні постколо-

ніального синдрому і його багатоаспектних проявів. Ця помилка вимагає не лише змін 

у політиці, конкретних умов тих чи інших країн, а й більш загальної корекції самої 

доктрини, яка мала б універсальне значення. 

Можлива модифікація доктрини мультикультуралізму для неконсолідованих 

націй. У. Кимлика, який уважно стежить за успіхами і невдачами доктрини і політики 

мультикультуралізму у світі, вважає, що перед молодими державами Центральної та 

Східної Європи стоять два головні виклики, які перешкоджають успішному проведенню 

цієї політики в регіоні: зв’язаність проблем захисту етнокультурних прав і національної 

безпеки та недостатній рівень інституціоналізації правового розвитку держави і демо-

кратії [671, р. 189-190]. Це означає, що позитивне сприйняття й успіх політики мульти-
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культуралізму тут буде залежати від досягнення такої міри державної самостійності, 

при якій визнання різноманітності культур не буде загрожувати їхній територіальній 

цілісності та національній безпеці. Другою умовою є консолідація демократії та 

підвищення рівня захищеності прав людини. Але є ще одна не менш вагома перешкода на 

шляху впровадження ЛМК у нових незалежних державах, яка має не стільки політичний, 

скільки соціокультурний та соціопсихологічний характер, дисбаланс (розбіжність) 

формального статусу та реального стану титульного (формально домінантного) етносу 

і характер його відносин із колишньою етнічною більшістю імперської держави. 

У. Кимлика зачіпає це питання в плані історичних образ і необхідності їх подолання. Але 

питання набагато ширше. Воно стосується створення нових можливостей розвитку 

культури не тільки меншин, а й титульного етносу, стан якого може бути нітрохи не 

краще. 

Ця особливість молодих держав із неконсолідованими націями вимагає, щоб 

концепція мультикультуралізму змінила свого адресата, зробивши об’єктом своєї уваги не 

меншини, а культури [634]. Власне, така модифікація концепції потрібна всім країнам. 

Вона зняла б стурбованість тих дослідників і політичних діячів, які наголошують на 

загрозі домінантної культури культурному ядру нації, без якого значно послаблюється 

державна єдність [594]. 

Але особливо корисною вона була б в країнах із неконсолідованими домінантними 

етнонаціями, що розраховують на підтримку національною державою своїх культур, 

які в попередній період зазнавали утисків з боку імперського центру [669]. Такі зміни 

концепції були б також логічно виправданими, оскільки мультикультуралізм апелював би 

до необхідності створювати рівні можливості для всіх представників етнокультурних 

груп зберігати і примножувати свою культуру. 

Саме тому деякі дослідники пропонують такі варіанти вирішення сучасних 

проблем мультикультуралізму. 

По-перше, це культурна свобода, що передбачає можливість існування традицій на 

основі універсальних демократичних цінностей, оскільки досить часто традиції та 

звичаї можуть вступати у протиріччя з загально цивілізаційним розумінням прав і свобод 

людини та громадянина. На думку А. Сен, культурна свобода – це надане індивіду право 

жити й існувати відповідно до власного вибору, маючи реальну можливість оцінити інші 

варіанти, тобто рефлективність і прагнення до особистої автономії. Іншими словами 

кожна людина свідомо і самостійно приймає рішення щодо того, в якій культурі їй 

перебувати. Такий підхід щодо культурної свободи має дещо спільне з концепцією 

М. Епштейна, який наголошує на можливості кожної людини одночасно засвоювати 

культурні традиції та досвід різних країн [560, с. 122].  

По-друге, мультикультурна освіта, в основі якої лежить можливість усвідомлення 

людиною того факту, що деякі елементи її культури, стають спільним культурним 

надбанням [560, с. 133].  

По-третє, автономія, як можливий перерозподіл повноважень між центральною 

владою та автономними утвореннями. Створення автономії має певні особливості, по-

перше, межі автономії жорстко не фіксуються, що надає можливість вносити різні 

зміни, по-друге, для існування та успіху автономії необхідна наявність то дотримання 

атмосфери злагоди та доброї волі. 
По-четверте, мультинація – це концепт, який було розроблено у ХІХ ст., в його 

основі лежить ідея щодо доцільності відокремлення нації від держави та необхідності 
перегляду принципів права на самовизначення, який відповідає ідеї денаціоналізованої 
держави, яка ґрунтується на принципі нейтралітету щодо національних груп. Така 
політична організація, на думку дослідників, може з однаковим успіхом застосовуватися 
та адаптуватися і до національного плюралізму і до наднаціональної інтеграції. Основний 
принцип мультинації передбачає можливість перетворення вільного вираження волі 
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індивіда, яка може перетворитися на форму права, оскільки індивід не обмежений у 
встановлених національних межах, які визначають його лояльність до держави [236].  

Також одним із проектів, що можуть змінити сучасні різновиди мультикультуралізму, 
можна вважати проект sandwich-цивілізація, в основі якого лежить доцільне поєднання 
основних рис мультикультуралізму та національно-культурної автономії, внаслідок 
чого суспільство набуває характерних рис конфедерації автономних спільнот, які не 
ставлять за мету взаємне проникнення, а лише доповнюють одна одну [608]. Крім цього, 
можливий і варіант перетворення мультикультуралізму на нову світову ідеологію, яка 
в умовах посилення глобалізації та її супутніх процесів спрямована на політичну, 
економічну та культурну інтеграцію представників різних світових спільнот ґрунтуючись 
на основах міжкультурного діалогу як основної складової глобальної політики для 
формування ефективної системи забезпечення прав і свобод людини.  

Таким чином, зважаючи на досвід функціонування існуючих моделей етнополітики, 
можна стверджувати, що, по-перше, класичні моделі етнополітики в сучасних умовах 
виявилися малоефективними, що призвело до необхідності пошуку більш дієвих 
моделей; по-друге, сучасні моделі етнополітики намагаються врахувати всі можливі 
варіанти подальшого національного розвитку держав, але уніфікованої моделі на сьогодні 
не існує; по-третє, перед Україною постало нелегке завдання вибору на користь тієї 
або іншої пропонованої моделі, ефективним її використання може бути лише за умови 
адекватного використання європейського досвіду та українських традицій. 

 
 

Висновки до розділу 2 
 
Політика у сфері етнічного розвитку є одним із пріоритетних напрямів діяльності 

держави, що набуває особливо важливого значення в контексті становлення грома-
дянського суспільства, процесів глобалізації, визначення державою курсу на інтеграцію. 
Від успішного вирішення проблем щодо забезпечення етнокультурних потреб усіх 
спільнот, здійснення політики культурного плюралізму, гармонізації міжетнічних 
відносин залежить стабільність і міцність державних інститутів, рівень демократизації 
суспільного життя. Упровадження в життя зваженої та ефективної державної етнона-
ціональної, етнокультурної політики є запорукою громадянського миру в суспільстві. 

Зважаючи на те, що кожна людина володіє етнічним потенціалом, здатним 
активізуватись і перетворюватись на вмотивовану політичну силу, залучення громадянина 
до загальних процесів етнополітичної мобілізації, дослідження етнонаціональних 
параметрів політичної участі як вузловий момент інституціоналізації та діяльності 
етнічних акторів у поліетнічних регіонах набуває нової, особливої, актуальності. 

Досвід європейських держав щодо забезпечення регулювання етнополітичних 
процесів та толерантного співіснування етнічних груп є важливим для нашої країни. 
Водночас, запозичуючи його, потрібно виходити з об’єктивного аналізу внутрішньо-
політичних контекстів, етнополітичної ситуації, врахування особливостей тієї чи 
іншої країни. Не існує універсального інструментарію, який міг би бути повністю 
адаптованим до вітчизняних політичних та регіональних реалій. Деякі елементи 
етнополітики, які успішно застосовуються за одних умов і дають позитивний результат за 
інших умов, можуть мати негативний результат і погіршити ситуацію в цілому. Вико-
ристання тієї чи іншої моделі політики в етнополітичній сфері потребує критичного 
аналізу, виокремлення елементів та практик, які можуть бути корисними для України. 

Вибір на користь тієї чи іншої моделі етнічної політики зумовлюється метою та 
цілями, які переслідує керівництво країни, рівнем демократичності політичної культури, 
особливостями етнічного складу населення та міграційних процесів, врешті-решт 
історичним етапом розвитку суспільства. Заходи, що здавалися цілком прийнятними у 
минулому (орієнтація на суцільну асиміляцію мігрантів та етнічних меншин, обмеження 
імміграції представників певних етнічних та расових спільнот тощо) сьогодні викликають 
спротив усередині держави та осуд міжнародного співтовариства й потребують 
переосмислення та пошуку нових більш дієвих варіантів. 


