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Розділ 5 
ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОГО  

ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СУЧАСНИХ  
МОДЕЛЕЙ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ 
 

 

 

5.1. Проблеми та перспективи удосконалення державної політики 
щодо регулювання етнополітичних процесів у сучасній Україні 

 
Фактор поліетнічності українського суспільства відіграє у державній політиці 

важливу роль. Невирішеність проблем національних меншин у поліетнічних регіонах 
за певних обставин може стимулювати виникнення соціальних, релігійних, культурних 
конфліктів. Тому владні органи повинні постійно відстежувати тенденції етнонаціо-
нального розвитку, сприяти формуванню терпимості у міжнаціональних стосунках і не 
допускати створення ситуацій, які б загрожували розколу в суспільстві та ставили під 
сумнів територіальну єдність країни. Саме кризові явища у державі зумовили трансфор-
мацію державної політики щодо регулювання етнополітичних процесів у країні, 
спонукали до перегляду існуючих стереотипів та викликали необхідність розробки 
комплексного підходу до вивчення критеріїв її ефективності. Саме тому перед 
державою нині постало складне завдання – створити дієву модель подальшого націо-
нального розвитку українського суспільства.  

Залежно від визначених або інших факторів впливу визначають напрями регулювання 
етнополітичних процесів, до яких належать державні, регіональні та місцеві заходи, 
що направлені на покращення існуючої ситуації (рис. 5.1).  

Рис. 5.1. Фактори впливу на національне життя 
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Насамперед, найбільший вплив на національне життя в державі чинять політичні 
фактори, зокрема: політична криза в країні, популярність політичних гасел та спекулю-
вання ними різними політичними силами, посилення зовнішнього політичного впливу 
на внутрішнє життя країни інших держав та міжнародних організацій тощо; до еконо-
мічних факторів належить: низький рівень життя громадян, структурні зміни в економіці, 
які змушують шукати іншу роботу за кордоном тощо; демографічний фактор визначає 
зміну чисельності населення, природний та механічний рух населення, зростання кіль-
кості представників нових етнічних груп на території країни тощо; законодавчо-правовий 
фактор свідчить про відсутність кодифікованої системи права в державі, одночасну 
наявність достатньої кількості законодавчих актів, але низьку їх ефективність, 
необхідність приведення існуючої системи права до міжнародних стандартів тощо; 
соціальний фактор визначає наявність певних протиріч між соціально-етнічними групами, 
посилення невдоволення та негативних проявів у співіснуванні тощо. Для нівелювання 
негативного впливу вказаних факторів, за певних обставин, необхідним є організаційно-
регулятивне втручання владних структур у національне життя держави через узгодженість 
законодавчо-нормативної бази, ефективного поєднання різних механізмів та методів 
регулювання.  

Стратегія реалізації державної політики щодо регулювання етнополітичних процесів 

повинна однаковою мірою стосуватись компетенції всіх рівнів (від етнічних спільнот до 

держави), оскільки тактичні рішення повинні йти в руслі виробленої стратегії, забез-

печуючи її реалізацію. 

Крім того, форми стратегічних і тактичних рішень різні: перші повинні реалізу-

ватися на основі розробки методами прогнозу й аналізу загальнодержавних програм, 

інші – шляхом моніторингу міжетнічних відносин у регіонах та на місцях, а також за 

допомогою розробки і реалізації необхідних заходів, які будуть направлені на 

забезпечення виконання державної етнонаціональної політики (програм державного, 

регіонального та місцевого рівня; програми, що направлені на вирішення нагальних 

проблем окремих суб’єктів етнонаціональної політики; розробок та реалізації заходів, 

спрямованих на вирішення ситуації, що склалася на певний час) [472]. Такий підхід 

дозволить цій системі діяти ефективно і узгоджено, реалізуючи при цьому основні 

загальнодержавні цілі. 

Отже, ефективність обраного курсу в етнонаціональній політиці залежить, по-перше, 

від чіткої ієрархії органів державної влади та ґрунтовного визначення їх компетенції, по-

друге, від активної діяльності національних меншин, яка повинна гарантуватися на 

законодавчому рівні та бути направлена на плідну співпрацю з органами державної 

влади [145]. 

На нашу думку, цілі та завдання національних інститутів захисту прав меншин із 

самого початку їх становлення повинні бути направлені на те, щоб їх реалізація принесла 

цілком конкретний результат, який підтверджує основоположну тезу про те, що в умовах 

дезінтеграції старої політичної системи й ідеології в державах колишнього СРСР 

вкрай необхідно досягти належної рівноваги між загальними потребами економічного 

та політичного розвитку і потребами загальнонаціонального відродження на шляхах 

етнонаціональних перетворень. Саме така позиція, вибір таких цілей і завдань 

етнополітики відповідав би об’єктивним та суб’єктивним умовам проходження Україною 

фази прогресивної трансформації суспільства.  

При цьому слід виходити з того, що національні інституції різних рівнів повинні 

відігравати тут свою повноцінну роль, стаючи об’єктивною закономірністю самого 

прогресу міжетнічних відносин як реально існуючої і сприятливої форми людської 

життєдіяльності.  
Головною метою діяльності цих інститутів є всебічне забезпечення у сфері, яку вони 

регулюють, передусім, політичної злагоди, досягнення розумної рівноваги, стійкого 
розвитку; дотримання основ справедливої державної етнополітики, міжетнічного єднання 
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як запоруки безпеки держави і громадянина, утвердження в громадській думці 
гуманістичної моралі, толерантності, віротерпимості, взаємоповаги незалежно від 
етнічної та конфесійної приналежності.  

Особливістю системи національних інститутів в Україні є те, що вона включає в себе, 
на відміну від нормативної системи захисту прав етнічних спільнот, також органи 
публічної влади: структури державного управління, органи місцевого самоврядування, 
неурядові організації, підприємства, установи, у тому числі ті, які не набули статусу 
юридичної особи, наприклад, громадські організації національних меншин, реєстрація 
яких відбулася шляхом повідомлення про легалізацію, а також правові норми та прин-
ципи, що регламентують їх діяльність у сфері захисту прав національних меншин. 

У гарантуванні законодавчого забезпечення рівності та стабільності міжетнічних 
відносин провідне місце належить Верховній Раді України – єдиному органові законо-
давчої влади [247].  

У багатьох державах, зважаючи на встановлені норми законодавства, передбачено 
резервування за національними меншинами певної кількості місць у парламенті 
відповідно до положень Резолюції міжпарламентської Асамблеї про забезпечення 
участі та представлення національних меншин у парламентському процесі [307]. 
Асамблея рекомендує країнам Ради Європи належним чином враховувати вимоги 
етнічної та національної розмаїтості, рівного представництва національних меншин у 
парламентських органах влади (рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2. Методи вирішення проблеми щодо представництва  

національних меншин у парламентських органах влади 
 
Таким чином, проблема представництва національних меншин у багатьох європей-

ських державах вирішується кількома методами, які використовує більшість євро-
пейських країн.  

Так, у Словаччині угорцям та представникам інших національностей «бронюються» 
місця в законодавчих органах влади різних рівнів [307]. Конституція Словенії надає 
особливі права корінним італійським та угорським етнічним громадам. У законодавстві 
Угорщини зазначається, що під час формування виборчих округів повинні враховуватись 
етнічні, релігійні та інші особливості населення. В Італії, в місцях проживання офіційно 
визнаних національних меншин, визначення округів сприяє їх доступу до представ-
ницьких органів влади. Законодавство окремих держав передбачає, що партії 
національних меншин можуть бути допущені до участі у розподілі депутатських мандатів 
навіть за умови, якщо вони не подолали виборчий бар’єр, однак отримали кількість голо-
сів, яка дорівнює виборчій квоті (Литва, Німеччина, Польща) [180]. При цьому відповідні 
норми законодавства застосовуються як на загальнодержавних, так і місцевих виборах (в 
Німеччині – лише у регіонах Нижня Саксонія, Верхня Саксонія, Гессен, Баден-Вюр-
темберг, Північний Рейн-Вестфалія). 
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Щодо України, то національне законодавство не передбачає надання жодних квот у 

ході виборчого процесу [87, с. 33]. Але такі прецеденти все ж таки були. Зокрема, встано-

влення виборчих квот було здійснено у 1994 р. під час виборів до Верховної Ради 

Криму відповідно до змін, які були закріплені у Законі України «Про доповнення до 

Закону Республіки Крим «Про вибори Верховної Ради Криму» 14 жовтня 1993 року [441]. 

Внесенню відповідних змін передували чисельні протести кримських татар, і як резуль-

тат, було надано представникам кримськотатарського народу – 14 мандатів, а представ-

никам вірменського, болгарського, грецького і німецького народів, депортованих із 

Криму в 1944 р. по одному мандату. Але згодом було ухвалено новий закон «Про 

внесення змін та доповнень до Закону Республіки Крим «Про вибори Верховної Ради 

Криму», в якому були відсутні положення щодо встановлення виборчих квот [442].  

На сьогодні останньою редакцією Закону України «Про вибори народних депутатів 

України» від 17 листопада 2011 року № 4061-VI [444] передбачається можливість само-

висування, якою можуть скористатися і представники національних меншин під час 

виборів до Верховної Ради, але вона не передбачає наявності спеціальних преференційних 

умов для організацій національних меншин у цьому процесі, що знайшло своє 

підтвердження під час виборчого процесу 2012 р. У новообраному парламенті, на думку 

деяких фахівців, більшою мірою представлені представники національних меншин на 

відміну від попередніх. Наприклад, депутати від національних меншин мали можливість 

обиратися як за пропорційними списками, так і на мажоритарній основі. Але в більшості 

випадків це не стало передумовою їх обрання, тому представники національних меншин 

висловлюють занепокоєння щодо дієвості внесених змін до виборчого законодавства [81].  

У багатьох країнах політики дотримуються думки, що національні меншини варто 

обмежувати від участі у владі, оскільки присутність національних меншин несе 

вірогідність виникнення внутрішньої опозиції в державі, результатом чого може стати 

виникнення загроз цілісності держави. З іншого боку, в багатьох державах вважають, 

що присутність представників національних меншин в органах влади знімає етнічну 

напругу в суспільстві, запобігає виникненню етнічних конфліктів. На думку деяких 

дослідників, зокрема О. Майбороди, «етнічність має бути присутня у владі або своїми 

носіями, або ж пріоритетним ставленням до себе» [312].  

В Основному Законі держави викладені її повноваження щодо законодавчо-

правового регулювання у цій галузі (рис. 5.3).  
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Рис. 5.3. Динаміка законотворення 2008-2012 рр. 

 

Необхідність уваги до законодавчої діяльності Верховної Ради викликана тим фактом, 

що деякі законопроекти, які стосуються сфери національного життя проходять досить 

довгий час обговорення та внесення необхідних змін. Наприклад, процес розгляду 
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різних варіантів закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною озна-

кою» триває з 2003 року, і сьогодні не існує позитивних зрушень до можливого 

завершення процесу попри численні рекомендації РЄ та ОБСЕ [83]. Так, деякі 

представники комуністів займають специфічну, прорадянську позицію стосовно питань 

забезпечення прав національних меншин, стверджуючи, що депортація кримських татар у 

1944 році «була застосована для порятунку кримськотатарського народу» [537]. Схожа 

ситуація і навколо Концепції державної етнонаціональної політики України. Адже перші 

її варіанти були запропоновані у 90-х рр. XX ст., практично відразу після проголошення 

незалежності України, але до сьогодні цей проект залишається виключно на папері. 

На жаль, така ситуація виникає навколо більшості внесених на розгляд до Верховної Ради 

законопроектів.  

Саме тому протягом останнього часу все більше фахівців наголошують на необхід-

ності внесення відповідних змін щодо існуючого порядку прийняття рішень ВР 

України у напрямі його спрощення [197; 352; 392; 530; 569] (рис. 5.4).  

Рис. 5.4. Пропоновані зміни до Конституції України  

щодо законотворчої діяльності Верховної Ради України 

 

Запропоновані зміни певною мірою передбачають можливе введення основ 

органічного законодавства (рис. 5.5). 

На думку більшості дослідників, такі закони мають системоутворюючий характер, 

оскільки можуть містити положення закріплені в Конституції та встановлювати органічну 

єдність з існуючими законами. Саме завдяки такій особливості деякі фахівці наголо-

шують на доцільності внести відповідні зміни до законотворчої діяльності Верховної 

Ради України, наголошуючи на використанні такого підходу в більшості демократичних 

країн світу [411]. На нашу думку, одним із перших органічних законів у сфері міжна-

ціональних відносин може бути Концепція про етнонаціональну державну політику в 

Україні, за умови, що сам документ не міститиме протиріч та неузгодженостей щодо 

основних питань у сфері етнонаціональних відносин.  

 

Встановлення кворуму 

для проведення засідань 

Верховної Ради України 

Відмова від вимоги щодо ухвалення 

законів абсолютною більшістю 

народних депутатів (226) та перехід до 

голосування відносною більшістю від 

присутніх у сесійній залі депутатів 

Упровадження категорії зако-

нопроектів, які мають ухвалю-

ватись кваліфікованою біль-

шістю голосів (вибори, рефе-

рендуми, статус національних 

меншин, статус окремих вищих 

органів державної влади тощо) 

Визначення чіткого переліку 

законопроектів, схвалення яких 

вимагатиме підтримки абсолют-

ною більшістю голосів (наприк-

лад: подолання вето Президента 

на закони, прийняті відносною 

більшістю присутніх на засіданні 

депутатів) 

Пропоновані зміни 
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Рис. 5.5. Основні положення органічного законодавства 

 

До складу Верховної Ради поряд із іншими комітетами [244] входять два профільні 

комітети, які займаються питаннями щодо національного життя, – це Комітет з питань 

прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин і Комітет з питань 

культури та духовності (рис. 5.6.).  

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

активно співпрацює з громадськими організаціями національних меншин, зокрема, 

протягом 2012 р., враховуючи пропозиції громадських організацій, було проведено: 

круглі столи на тему «Перспективи правового регулювання у сфері відновлення прав осіб, 

депортованих за національною ознакою», «Проблеми законодавчого врегулювання 

етнонаціональної політики в Україні. Основні критерії майбутнього закону», «Перспективи 

правового регулювання державної підтримки української громади за кордоном»; 

комітетські слухання про «Сучасний стан та шляхи врегулювання проблем у сфері 

захисту прав трудових мігрантів-громадян України» [401]. 

У Комітеті з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин 

зареєстровано 19 законопроектів, які прямо або опосередковано можуть стосуватися 

проблематики міжетнічних взаємин. У Комітеті культури та духовності майже 70 подіб-

них законопроектів та ініціатив [536]. 

Провідну роль у сфері захисту прав національних меншин виконує інституція 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – омбудсмен), правовий 

статус якого визначено Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України 

з прав людини» [468].  

Органічні закони – це закони, які мають особливий статус – вони є 

нижчими за статусом від Конституції, але мають вищий статус за 

звичайні закони.  

Ухвалюються за прямим приписом Конституції на основі її бланкетних 

норм в її доповнення та розвиток і мають спеціальну процедуру 

прийняття та, іноді, промульгації (санкціонування закону главою 

держави та його оприлюднення).  

Предметом правового регулювання органічних законів є основоположні 

суспільні інститути та відносини, що визначають характер політичного 

режиму та життя країни.  

Особливий характер цих законів визначається не лише тим, що їх зміст 

має основоположне значення для держави, але і тим, що внесення правок 

до цих законів може суттєво корегувати трактування Основного закону 

(особливо в питаннях взаємовідносин гілок влади). 

Функцією органічного (конституційного) закону називають законодавче 

оформлення суспільних відносин у вигляді провідних державно-правових 

принципів та інститутів. 
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Рис. 5.6. Структура Комітету з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин та Комітету з питань культури та духовності 

 

Омбудсмен здійснює парламентський контроль щодо дотримання конституційних 

прав і свобод людини і громадянина на території України та в межах її юрисдикції. 

Організація його діяльності відбувається незалежно від інших державних органів та 

посадових осіб. Його функції доповнюють вже існуючі в державі засоби захисту прав 

і свобод, жодним чином не відміняють та не призводять до обмеження діяльності 

компетентних державних органів, що також забезпечують захист та поновлення 

порушених прав і свобод громадян. Практична діяльність омбудсмена займає важливе 

місце а роботі з захисту прав і свобод громадян, зокрема, досить часто виступає 

ініціатором проведення різноманітних моніторингів, проектів, займається розробкою 

спеціальних рекомендацій. Для покращення взаємодії з недержавними громадськими 

організаціями при омбудсмені створено Консультативну раду та 4 консультативно-

дорадчі органи [353].  

У 2012 році, вперше з часів отримання Україною незалежності, відбулися парла-

ментські слухання у Верховній Раді щодо існуючої етнонаціональної ситуації в країні та 

ефективності етнонаціональної політики, в яких активну участь брали представники 

органів державної влади, громадських організацій національних меншин, провідних 

наукових установ [462]. У результаті слухань було проведено аналіз сучасного стану 

Верховна Рада України 

Комітет з питань прав лю-

дини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин: 
 

Комітет з питань куль-

тури та духовності: 

підкомітет з питань прав лю-

дини;  

підкомітет з питань міжнаціо-

нальних відносин;  

підкомітет з питань етнопо-

літики, прав корінних народів 

та національних меншин Украї-

ни, жертв політичних репресій;  

підкомітет з питань міграційної 

політики, громадянства, статусу 

іноземців та осіб без грома-

дянства, біженців та у зв’язках з 

українцями, які проживають за 

кордоном.  

підкомітет з питань творчої 

діяльності, мистецтв, культурно-

просвітницької політики та 

благодійництва;  

підкомітет у справах релігій;  

підкомітет з питань охорони та 

популяризації культурної 

спадщини;  

 

підкомітет з питань книгови-

дання, книгорозповсюдження 

та відзначення пам’ятних дат;  

підкомітет з питань державної 

політики у сфері розвитку та 

використання мов. 
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реалізації етнополітики в Україні, окреслено основні напрями подальшого розвитку 

діалогу між державою та етнічними спільнотами, сформовано основні напрями форму-

вання та реалізації державної політики у вказаній сфері. На нашу думку, такі парла-

ментські слухання щодо етнонаціональної ситуації в країні повинні мати систематичний 

характер.  

Щодо мережі (системи) національних інститутів – центральних та місцевих органів 

етнополітичного регулювання в Україні, тобто його управлінського рівня, – то її 

становлення почалося на рубежі 1990-х років. Саме тоді етнополітику на рівні контролю 

етносоціальних процесів, було зараховано до функцій державного управління.  

Формування національних інститутів усіх рівнів із самого початку передбачало 

необхідність створення в системі державної виконавчої влади відповідних органів та 

установ, до компетенції яких входитимуть питання щодо національних меншин та 

представництв при цих органах громадських організацій етнічних спільнот.  

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про національні меншини в Україні», «централь-

ним органом державної виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин є 

Міністерство у справах національностей України» [458]. Міністерство було створено  

26 квітня 1993 р., й протягом усього часу свого існування відчувало певні зміни. Зокрема, 

у 1994 р. компетенцію міністерства було значно розширено за рахунок сфери релігії та 

церкви, що призвело до зниження ефективності його роботи. Між іншим, серед завдань 

міністерства формулювалося і сприяння діяльності національно-культурних об’єднань 

громадян. З 1996 р. функції міністерства було перенаправлено спеціально створеному 

Державному комітету нацміграції. У 2010 р. на виконання Указу Президента України 

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

навчої влади» [460] було усунено Державний комітет у справах національностей та 

релігій разом з його територіальними підрозділами, а функції та повноваження було 

передано спеціально створеному Департаменту у справах релігій та національностей 

при Міністерстві культури України (рис. 5.7).  

 
Рис. 5.7. Структура Департаменту у справах релігій та національностей 

 

Громадськість та ЗМІ також досить критично відреагували на усунення Державного 

комітету у справах національностей та релігій і Ради з питань етнонаціональної політики, 

зокрема, наголошувалося, що ліквідація комітету призвела до розсіювання його функцій 

між різними відомствами, що унеможливлює координацію державної етнополітики та 

Департамент у справах релігій 

та національностей 

Сектор мовної політики 

Відділ експертно-аналітичної 

роботи та зв’язків з релігійними 

організаціями 

Відділ реєстрації статутів та ста-

тистичного обліку релігійних 

організацій 

Відділ національних меншин 

України та української 

діаспори 

 

Відділ сприяння міжнародній, 

соціальній та гуманітарній діяль-

ності релігійних організацій 
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свідчить про відсутність послідовності дій у цій сфері. До інших зауважень, на думку 

деяких дослідників, варто віднести можливе спрощення основних напрямів роботи 

створеного департаменту внаслідок особливостей діяльності самого Міністерства 

культури. Ми погоджуємося з їх думкою, що відсутність центрального державного 

органу, який виконував координуючу роль стосовно діяльності виконавчої влади з 

реалізації національного законодавства та міжнародних зобов’язань України щодо 

дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, можна 

розцінювати як певне обмеження таких прав та фактична відмова від їх виконання.  

На необхідності існування такого органу свого часу наголошував і колишній Голова 

Державного комітету у справах національностей та релігій Ю. Решетников, стверджуючи, 

що «відсутність державного органу у сфері етнополітики та пов’язані з цим проблеми 

реалізації відповідної політики і захисту прав національних меншин, прогнозуємо, 

можуть бути використані (і вже використовується) в контексті парламентської передви-

борчої кампанії 2012 року окремими політиками, які презентують себе як «захисники 

прав національних меншин», а в дійсності посилюють напругу в українському суспіль-

стві, штучно спекулюючи на міжнаціональних відносинах, мові, питаннях історії, 

культури і т. п.» [471]. 

Наразі це був єдиний у своєму роді національний інститут центральної виконавчої 

влади України в сфері етнополітики. Перебудова функціонування цього органу, на 

думку деяких експертів, не завжди була доцільна і виправдана, все ж зумовлювалася 

певними політичними моментами, які відбувалися в той чи інший час.  

Пройшло не так багато часу, й у 2012 році починається зворотній процес, коли під 

час парламентських слухань «Етнонаціональна політика України» народними депутатами 

була висловлена пропозиція щодо необхідності створення деяких інституцій, діяльність 

яких буде направлено на вирішення нагальних проблем у сфері національних відносин 

[471] (рис. 5.8). Зокрема, народний депутат В. Марущенко наголосив на необхідності 

створення Ради з питань етнополітики при Президентові України, оскільки «не 

приділяючи належної уваги питанням міжнаціональних відносин, ми ризикуємо нашим 

спільним надбанням – стабільністю і безконфліктністю у міжнаціональних стосунках», 

тому є доречним «відновлення дорадчо-консультаційного органу з питань етнополітики 

при Президентові України та посилення організаційно-інституційного забезпечення 

реалізації політики держави у зазначеній сфері» [326]. 

 
Рис. 5.8. Можливі шляхи вдосконалення механізмів державного  

управління у сфері етнонаціональних відносин 
 

На думку багатьох дослідників та експертів, відновлення або створення окремого 

державного органу влади, до компетенції якого будуть входити виключно питання 
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державного управління у сфері 

етнонаціональних відносин потребує: 
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назвою як окремого центрального 

органу виконавчої влади 
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менту у справах релігій та націо-

нальностей при Міністерстві 

культури України  
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етнонаціональної політики, буде досить позитивно сприйняте громадськістю та націо-

нальними меншинами, сприятиме покращенню міжнародного іміджу держави. Зрозуміло, 

що створення такого органу повинно відбуватися на основі нових організаційно-правових 

засадах та з урахуванням зауважень до діяльності попередніх відповідних органів.  

Варто зауважити, що існуючий нині розподіл функцій державного управління, що 

стосуються сфери етнонаціональної політики (питання мови, культури, освіти), певною 

мірою суперечать вимогам та завданням адміністративної реформи в Україні, яку 

було розпочато у 2010-2011 рр.  

На думку деяких фахівців, доки не відбулися відповідні інституційні зміни у сфері 

етнонаціональної політики, необхідно розширити повноваження існуючого Департаменту 

у справах релігій та національностей при Міністерстві культури України [476].  

Ліквідація Комітету та необхідність проведення в Україні адміністративної реформи 

призвела до інституційних змін організації впровадження державної політики щодо 

протидії проявам расизму, дискримінації та інших форм нетерпимості. По-перше, було 

ліквідовано Міжвідомчу робочу групу з питань протидії ксенофобії, міжетнічній та 

расовій нетерпимості. По-друге, у 2010 р. у складі Департаменту кримінального розшуку 

МВС було ліквідовано відділ, до компетенції якого входило розкриття злочинів, що були 

скоєні як іноземними громадянами, так і щодо них на основі етнічних та національних 

ознак. По-третє, цього ж року було ліквідовано Департамент моніторингу прав людини 

МВС, який свого часу було створено з метою профілактики та протидії расових 

конфліктів та проявів національної нетерпимості. Ці дії отримали негативну оцінку 

Комітету ООН з ліквідації расової дискримінації, який наполегливо рекомендував 

поновити ліквідовані структури та їх повноваження. 

Зазначені зміни негативно вплинули також на ефективність діяльності правоохо-

ронних органів України щодо протидії проявам расизму, ксенофобії та іншим формам 

нетерпимості в українському суспільстві. Зокрема, ліквідація відповідних правоохо-

ронних органів звела нанівець заплановані дії стосовно «Плану заходів МВС України 

щодо протидії расизму та ксенофобії на період до 2012 року», що знову отримало 

негативну оцінку міжнародної спільноти [188]. В Альтернативній доповіді стосовно 

виконання Україною Міжнародної конвенції ООН щодо неприпустимості всіх можливих 

форм расової дискримінації, зазначено, що, починаючи з 2010 р., відсутнє будь-яке 

виконання заходів, запланованих відповідно до «Плану заходів МВС України щодо 

протидії расизму та ксенофобії на період до 2012 року» [417].  

Отже, на сьогодні правоохоронні органи не лише не мають чіткої програми та запла-

нованих дій щодо протидії расовій чи етнічній нетерпимості в українському суспільстві, 

але й самі, на жаль, досить часто стають суб’єктами дискримінації. Варто наголосити, що 

у своїй діяльності правоохоронні органи повинні обов’язково дотримуватися принципів 

толерантності та прав людини.  

На думку деяких дослідників, саме відсутність достовірної офіційної статистики щодо 

кількості скоєних злочинів на національному ґрунті не дозволяє здійснювати об’єктивний 

аналіз масштабу розмірів та динаміки такої злочинності й, як наслідок, застосовувати 

особливі заходи, направлені на профілактику та розслідування таких протиправних 

дій. 

Налагодити ситуацію може використання співпраці правоохоронних органів та 

громадських організацій щодо моніторингу проявів всіх можливих форм нетерпимості в 

українському суспільстві, заохочення спільної активної діяльності та накопичення та 

використання дієвого досвіду у сфері протидії таким явищам. Але в Україні конст-

руктивний механізм співпраці правоохоронних органів із громадськими організаціями як 

на національному, так і на міжнародному рівні зазвичай ігнорують.  

Незважаючи на певні недоліки у роботі, правоохоронні органи також намагаються 

зробити свою діяльність більш ефективною. Зокрема, у 2009 р. було внесено низку 
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змін до статей 115, 121, 122, 126, 127, 129 Кримінального Кодексу України, які 

передбачали надання формулюванню «з мотивів расової, національної чи релігійної 

нетерпимості» якості обтяжуючої обставини [272]. Але, навіть незважаючи на такі дії, 

динаміка розкриття злочинів на основі нетерпимості не стала кращою. Аналогічно 

склалася ситуація і навколо внесення змін до ст. 161 Кримінального Кодексу України 

«Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності 

або релігійних переконань» [272]. Незважаючи на посилення відповідальності за скоєний 

злочин, у статі залишилося незмінним положення щодо «умисних дій», довести які 

практично неможливо.  

Варто звернути увагу і на той факт, що внесені зміни до Кримінального Кодексу 2009 р. 

не враховували рекомендації міжнародних органів і залишили поза увагою осіб без 

громадянства та іноземних громадян, акцентуючи увагу виключно на громадянах України 

як суб’єктів складу жертв злочину.  

Отже, держава та її інституції повинні звернути особливу увагу на необхідність 

посилення заходів щодо протидії расизму, ксенофобії та нетерпимості в державі. Така 

необхідність посилюється відсутністю на державному рівні програми для покращення стану 

толерантності в країні та законодавчого закріплення основних напрямів формування та 

реалізації державної політики протидії дискримінації, на расовому та етнічному ґрунті 

зокрема. 

Для удосконалення дій нормативно-правового поля заплановано заходи з виконання 

Плану дій щодо лібералізації візового режиму між Україною та Європейським союзом, 

узгодження та впровадження «Стратегії боротьби з дискримінацією в Україні» у місячний 

строк після опрацювання проекту Указу Президента про затвердження «Стратегії 

боротьби з дискримінацією в Україні» Міністерством юстиції задля виконання пункту  

42 «Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації візового 

режиму…» [457].  

Однак понадання цього документа до Кабінету Міністрів України для внесення на 

розгляд Президентом України, що було заплановано ще на травень 2011 р., наразі не 

відбулося, отже, план заходів із реалізації «Стратегії боротьби з дискримінацією в 

Україні» (п. 46 «Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації 

візового режиму…») залишився незатвердженим, отже – бездіяльнісним [457]. 

Крім іншого, для покращення ефективності вітчизняного законодавства у цій сфері 

розроблено комплексний законопроект «Про захист від дискримінації» [249], ініційо-

ваний Коаліцією з протидії дискримінації у 2011 р. Автори законопроекту пропонують 

термінологію на означення всіх можливих дискримінаційних проявів, а також можливі 

шляхи та засоби реалізації державної політики у цій сфері. 

Суттєвим елементом системи національних інститутів в Україні є функціонування 

неурядових організацій, що опікуються цим (політичних партій, громадських об’єднань, 

благодійних фондів, релігійних громад).  

Наприклад, О. Майборода вважає, що врахування етнічного чинника має бути 

обов’язковим елементом передвиборної стратегії [314, с. 92]. Варто зауважити, що наго-

лос на етнічному чиннику в передвиборній боротьбі стимулює політизацію етнічності. 

Український досвід свідчить, що поразка «етнічної» виборчої стратегії на президентських 

та парламентських виборах свідчить про відсутність нагальної потреби включення 

етнічних політичних партій безпосередньо до політичного процесу. Це добре усвідом-

люють і лідери національних меншин, зокрема, Асоціація національно-культурних 

об’єднань України обрала тактику співпраці з політичними партіями та виборчими 

блоками з розрахунком, що ті включать до своїх списків найвідоміших представників 

етногруп. Адже кожна партія намагається продемонструвати свою європейськість і 

демократичність, доказом чого має стати й опікування проблемами національних 

меншин. Компактно розселені угорці, румуни, росіяни, звісно, виберуть «своїх» депутатів 
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по мажоритарних округах, однак їх вибір може бути різним щодо політичних партій. 

Як показує практика, розігрування етнічної карти на виборах приносить успіх лише 

кільком кандидатам-представникам меншин.  

Під час парламентських виборів 2012 р., 11-м у списку Об’єднаної опозиції «Батьків-

щина» є лідер Меджлісу кримськотатарського народу М. Джемілєв. Партія регіонів 

включила до списків 73-м номером Івана Попеску, одного з лідерів румунської громади та 

74-м – Іштвана Гайдоша, одного з лідерів угорців Закарпаття, СДПУ(о) вже традиційно 

включає до своїх списків деяких представників угорської меншини, виборчий Блок 

«Наша Україна» надає перевагу представникам кримських татар. Втім питання меншин 

практично не відображені в програмах політичних партій та риториці, окрім пояснень 

«гарантуємо права національних меншин згідно з європейськими стандартами» (ВО 

«Батьківщина»), що не вказує на механізми та шляхи реалізації подібних прав [537]. 

Отже, можна стверджувати, що, незважаючи на існування етнічних партій в Україні, 

вони залишаються маловпливовими, а їхня діяльність має здебільшого ситуативний 

характер. Цьому сприяє і той факт, що в більшості випадків діяльність етнічних партій 

певною мірою направлена на загострення міжетнічних відносин, посилення дезінтегра-

ційних процесів у державі. Але в місцях компактного проживання етнічних спільнот 

створює необхідні умови для їх пропорційного представництва в органах місцевої 

влади.  

Саме тому більш показовою і змістовною у цьому плані є діяльність громадських 

організацій національних меншин. Створення таких організацій відбувається згідно з 

положенням Закону України «Про об’єднання громадян» [459], відповідно до Поло-

ження про порядок легалізації об’єднань громадян, санкціонованим Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок легалізації об’єднань 

громадян» № 140 від 26 лютого 1993 р. [450], а деякі з них – відповідно до порядку 

реєстрації філіалів, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських 

(неурядових) організацій зарубіжних держав в Україні, який затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про порядок реєстрації філіалів, відділень, представництв та 

інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав в 

Україні» № 145 від 26 лютого 1993 року [464].  

Громадські організації національних меншин виступають повноправними суб’єктами 

процесу вироблення та реалізації державної етнонаціональної політики. Відповідні заходи 

щодо державного сприяння національно-культурним товариствам затвердженні Розпо-

рядженням Президента України «Про заходи щодо підтримки діяльності національно-

культурних товариств» № 252/2001-рп від 21 вересня 2001 року [452]. Зокрема, це надало 

можливість громадським організаціям національних меншин вільно проводити 

різноманітні заходи для підтримки та популяризації своєї діяльності. Серед іншого їм 

було надано можливість використовувати приміщення для своїх осередків, необхідні 

матеріальні ресурси та державна фінансова підтримка.  

Відповідно до положень Закону України «Про об’єднання громадян», громадські 

об’єднання національних меншин є організаційною формою інституцій національних 

меншин [459]. На думку деяких експертів, цей Закон є універсальним: йому притаманний 

метод загального закріплення найважливіших відносин у сфері щодо політичних партій 

та громадських організацій.  

Відповідно до статті третьої Закону України «Про об’єднання громадян» основним 

суб’єктом національно-культурної інституції етнічних меншин є одна з громадських 

організацій, створена громадянами України «для задоволення та захисту своїх законних 

соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та 

інших спільних інтересів» [459]. Більш розширено види організаційних форм таких 

об’єднань розкрито у статтях 7 і 8 Основ законодавства України про культуру, а саме: 

громадяни мають право створювати національно-культурні товариства, творчі спілки, 
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фонди, асоціації, центри та інші громадські об’єднання [388]. Ці об’єднання цілком можна 

віднести до низових (на відміну від центральних) інститутів етнополітичного управління, 

насамперед, у плані зворотного і зустрічного зв’язку з відповідними державними 

інституціями.  

Зі змісту статті 20 Закону «Про об’єднання громадян» випливає, що національні 

громадські організації мають право виступати учасниками цивільно-правових відносин, 

представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) 

у державних та громадських органах, брати участь у політичній діяльності, проводити 

масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо), вносити пропозиції до органів влади 

й управління, засновувати засоби масової інформації [459].  

Громадські організації національних меншин можуть брати активну участь у 

законопроектній роботі, звертаючись до суб’єкта законодавчої ініціативи з пропозиціями 

прийняти певний законопроект чи інший документ, брати участь у роботі експертних чи 

робочих груп, парламентських слуханнях тощо.  

Отже, можна стверджувати, що роль громадських організацій у вирішенні проблем 

етнічних меншин зростає, а їх співпраця з органами державної влади як на загально-

національному, так і на регіональному рівні призводить до посилення ефективності 

здійснення державної політики. Але, на жаль, досвід показує, що така взаємодія нерідко 

має декларативний характер, а роль національно-культурних товариств нерідко перебіль-

шується.  

На думку лідерів національно-культурних об’єднань, однією з перспективних форм 

співробітництва очолюваних ними організацій і державних структур може стати, по-

перше, створення та розширення повноважень вже існуючих консультативно-дорадчих 

структур при органах державної влади, по-друге, спільна розробка і реалізація цільових 

програм на державному та міжнародному рівні.  

Кожен суб’єкт в етнополітичній сфері проводить свою політику, визначену певними 

ідеалами й інтересами тієї спільноти, яку він представляє. Сфера етнополітики постає в 

такий спосіб, як поєднання різноспрямованих векторів діяльності багатьох гравців різної 

сили, серед яких, звичайно, держава є чи не найсильнішим і найвизначальнішим, але не 

монополістом, а таким, що має зважати на дії як різноманітних неурядових інституцій 

усередині країни, так і політику міжнародних (як міждержавних, так і неурядових) органі-

зацій. Важливу роль відіграють неурядові інституції, зокрема існуючі консультативно-

дорадчі органи.  

Свого часу основним координуючим органом на державному рівні була Рада 

представників громадських організацій національних меншин України при Президентові 

України, яку було створено у 2000 р. [430]. До складу Ради увійшли 24 представники 

національно-культурних товариств із всеукраїнським та обласним статусом [291]. До 

компетенції Ради входили питання як участі у законодавчому процесі, так й ініціювання 

різноманітних заходів у сфері національного життя. Але в 2006 р. Раду було ліквідовано 

відповідно до указу Президента, а натомість було утворено Раду з питань етнонаціо-

нальної політики, до складу якої увійшло 28 осіб. Ця Рада проіснувала до 2010 р. й знову 

була ліквідована відповідно до указу Президента. Натомість було утворено Громадську 

гуманітарну раду при Президентові України. Очолює Раду, до складу якої входять  

34 особи, особисто Президент. За його ініціативи протягом 2010 р. відповідні Ради було 

утворено при Раді Міністрів АР Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських 

державних адміністраціях. 

Створення Гуманітарної Ради повинно стати не лише дієвим механізмом реалізації 

гуманітарної політики, але й етнонаціональної також (рис. 5.9).  
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Рис. 5.9. Структура Громадської гуманітарної ради при Президентові України 

 
Варто наголосити, що діяльність Гуманітарної ради є досить активною. Зокрема, 

останній виступ Президента на засіданні ради відповідно до офіційних даних на сайті 
відбувся у 2012 р., але відсутня інформація щодо планів роботи і ради та її робочих груп. 
Така ситуація відбувається і навколо діяльності відповідних Рад на місцях.  

Непростим є функціонування консультативно-дорадчого органу при Президентові 
України – Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України, 
яку було створено ще у 2000 р. У 2010 р. в консультативному органі відбулися кадрові 
зміни, що викликало певне незадоволення серед представників кримських татар. На 
сьогодні ця структура є практично бездіяльною, консультацій не відбувається з червня 
2011 року, а в тих, що організовуються, глава держави не бере участі, до того ж формат 
ради породжує конфлікти в кримськотатарській громаді [535]. Так само низькою є 
активність консультативно-дорадчих структур національних меншин при органах влади. 

Наступним етапом у створенні дорадчих органів було виникнення Координаційної 
ради з питань розвитку громадянського суспільства, Комісії при Президентові України з 
питань громадянства та Громадської ради при Міністерстві культури України.  

У сучасних умовах ідея громадянського суспільства набула особливої актуальності в 
Україні. Розбудова громадянського суспільства в Україні відповідає намірам значної 
частини суспільства сформувати демократичні інститути влади, кардинально змінити 
відносини держави й громадян, дати людям можливість самим робити вибір. У той же 
час шлях його розбудови в Україні є показовим у тому плані, що українське суспільство 
до нього ще не готово, адже виявилось, що «поламати «старе» набагато легше, ніж 
побудувати «нове». Окрім того, власна культура кожної країни, система життєвих 
цінностей та орієнтири людського життя унеможливлюють механічне відтворення 
«чужої» моделі такого суспільства» [547, с. 21]. Можно погодись з О. Резник, що 
становлення громадянського суспільства відбувається одночасно з ціннісними змінами, 
що їх зазнають і людина, і суспільство, і держава [482, с. 69]. Саме ціннісні орієнтації 
визначають способи творення та особливості функціонування громадянського 
суспільства, тому що формують вибір особистістю міри і способу самореалізації, форми 
використання природних прав. Таким чином, поняття громадянського суспільства 
набуває реального сенсу лише у взаємодії з культурно-історичним світом, духовними 
цінностями певного суспільства. Але власний досвід, зумовлений традиціями, культурою, 
менталітетом, рівнем правової культури та правосвідомості наших громадян поки ще 
не допомагає, а заважає формуванню в Україні громадянського суспільства.  

Громадська гуманітарна рада при 

Президентові України 

Робоча група з суспільних 

комунікацій 

Робоча група  

з питань освіти і науки 

Робоча група із міжнаціональних 

і державно-церковних відносин 

Робоча група з питань  

культури і мистецтва 

Робоча група з охорони здоров’я, фізичної 

культури та екологічної безпеки 



● Державна етнополітика України в умовах глобалізації ● 

 

249 

Поки що в Україні на практиці держава не є органічним елементом громадянського 
суспільства. На практиці відбувається протиставлення держави, суспільства і особи. Крім 
того, у країні переважають патерналістські настрої, замість активної позиції самого 
індивіда, саме на державу, державні органи населення покладає свої сподівання на 
покращення власного життя [625, р. 151].  

Щодо Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства, то до її 
складу входять 51 особа, очолює раду М. Ставнійчук. Після обговорення з представ-
никами органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інститутів 
громадянського суспільства були створені відповідні робочі групи (рис. 5.10). 

Нині важливою проблемою в розбудові в Україні громадянського суспільства, 
яка потребує постійної уваги та негайного вирішення, є «взаємодія цього суспільства з 
державою. Розмежування їх повноважень, яке має місце у будь-якому суспільстві, не 
означає їх протистояння, протиборства, хоча часто таке буває, навіть, у демократичних 
державах. Воно окреслює різні способи організації людського співіснування, заснованого 
на зіткненні, узгодженні та гармонізації інтересів індивідів» [263, с. 18]. Саме на це 
направлені Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства 
в Україні  та План першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні [467]. Отже, становлення грома-
дянського суспільства в Україні і розбудова демократичної правової держави відбудеться 
не сьогодні, але саме сьогодні починається той шлях, на якому по мірі зрілості 
громадян й громадських інститутів буде формуватися громадянське суспільство. 

 

 
Рис. 5.10. Структура Координаційної ради з питань  

розвитку громадянського суспільства 
 

Робочі групи Ради: 

Робоча група з питань правового забезпечення діяльності 

інститутів громадянського суспільства 

Робоча група з питань державної фінансової підтримки 

інститутів громадянського суспільства, їх оподаткування та 

залучення до надання соціальних послуг 

Робоча група з питань інформаційної політики і громадянської 

освіти 

Робоча група з питань благодійництва та волонтерства 

Робоча група з питань місцевої демократії та самоорганізації 

населення 

Робоча група з питань дослідження стану громадянського 

суспільства 

Робоча група з питань відкритості органів державної влади та 

залучення громадськості до формування політики 
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Існуючі в державі проблеми реалізації етнокультурних прав відображаються в 

діяльності Комісії при Президентові України з питань громадянства як консультативно-

дорадчого органу (рис. 5.11).  

 
Рис. 5.11. Повноваження Комісії при Президентові України  

з питань громадянства як консультативно-дорадчого органу 

 

Склад комісії визначається виключно Президентом України, та здійснює систе-

матичний контроль за виконанням відповідними центральними та місцевими органами 

виконавчої влади указів Президента України з питань громадянства. Крім вказаної комісії, 

питання щодо громадянства входять до компетенції Державного департаменту у справах 

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб.  

Ще одним дорадчим органом є Громадська рада при Міністерстві культури України, 

створена у 2012 р., до складу Ради входять 88 осіб. За період свого існування Радою було 

проведено два засідання, одне із яких було установчим [124]. 

Консультативно-дорадчі органи існують і при інших органах державної влади. Їх 

діяльність (за участю органів виконавчої влади) спрямована на дослідження та вивчення 

проблем громадського життя етнічних спільнот і підготовку на основі їх результатів 

пропозицій для вироблення відповідних управлінських рішень як на місцевому, так і 

на всеукраїнському рівнях [431]. 

Беручи активну участь у створенні та діяльності консультативно-дорадчих органів, 

громадські організації національних меншин виступають ініціаторами різних програм 

і партнерами в їх здійсненні. При цьому співробітництво може здійснюватись на підставі 

багатосторонніх і двосторонніх договорів між Держкомнацміграції (або іншими органами 

виконавчої влади, що реалізують державну етнонаціональну політику – Міністерством 

культури і мистецтв, Міністерством освіти і науки тощо) і громадськими організаціями. 

Такі цільові програми можуть бути і міжвідомчими. У цьому випадку доцільно було б 

утворювати координаційні ради, відповідальні за їх реалізацію, за участю представників 

зацікавлених громадських організацій.  
У Державному бюджеті України на 2011 рік окремим пунктом було передбачено 

видатки за бюджетною програмою «Заходи з відтворення культури національних 
меншин» у сумі 10000 тис. грн, що дало можливість провести велику кількість культурно-

Повноваження Комісії при Президентові  

України з питань громадянства 
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громадянства або Міністерству 

закордонних справ України для їх 

оформлення відповідно до вимог 

чинного законодавства України;  

3) Контролює виконання рішень, прийнятих Прези-

дентом України з питань громадянства.  
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мистецьких та культурологічних заходів, ініційованих національно-культурними 
товариствами України. На реалізацію культурних програм 2012 року в держбюджеті було 
передбачено близько 8 млн гривень. Порядок використання коштів держбюджету був 
затверджений у ході урядового засідання від 23 квітня 2012 року [4], які також були 
направлені на культурно-мистецькі та культурологічні заходи. На 2013 рік заплановано 
проведення програми «Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи 
Української всесвітньої Координаційної ради, заходи з реалізації Європейської хартії 
регіональних мов або мов меншин...» (3,4 млн грн), у рамках якої планується проведення 
29 культурно-мистецьких заходів національних меншин, 5 культурно-освітніх заходів з 
реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов національних меншин. Крім 
того, майже 10 млн грн призначено за бюджетною програмою «Фінансова підтримка 
друкованих періодичних видань культурологічного напряму, газет мовами національних 
меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців» [553]. 

Щодо цільових та регіональних програм, то у 2012 Київрада прийняла міську 
цільову програму «Київ етнічний» на 2012-2015 рік [449]. Як прокоментувала цей 
документ депутат Київради О. Овраменко, його прийняття виключно важливе, адже 
він дозволить згуртувати зусилля центральних і місцевих органів влади, навчальних 
закладів, державних установ у роботі щодо всебічного забезпечення в столиці прав осіб, 
які належать до національних меншин, допоможе розвитку їх етнічної, культурної та 
мовної самобутності. На реалізацію програми «Київ етнічний» протягом чотирьох 
наступних років із міського бюджету буде виділено 4518,63 тис. грн, які будуть 
використані на проведення культурно-освітніх заходів для національних громад, на 
впровадження програм інтеграції осіб, які належать до нацменшин, в українське 
суспільство, а також на випуск художньої та навчальної літератури на мовах 
нацменшин [360]. У регіонах, прийнято Цільові національно-культурної програми 
«Збереження та розвиток етнічної, культурної та мовної самобутності національних 
меншин у … області» на 2010-2013 роки, фінансування яких передбачено за рахунок 
обласного бюджету.  

Тобто в ідеалі впровадження цільових та регіональних програм дозволить не лише 
реагувати на конкретні виклики етнонаціональної сфери, а також вирішувати 
конкретні регіональні проблеми міжетнічної взаємодії. 

Таким чином, яскраво виражений поліетнічний склад населення України спонукає 
державу до пошуку адекватних механізмів її функціонування, який би упереджав 
можливе в її межах протистояння за етнічною, культурною чи мовною ознаками, вико-
ристовував як міжнародний, так і напрацьований вже за роки незалежності власний 
позитивний досвід вирішення проблем, які виникають у сфері міжетнічних відносин. 
Що стосується питань забезпечення прав національностей, то Українська держава 
виходить із природженої поваги до прав людини, її основних свобод, з потреб визнання 
верховенства закону, формування демократичного суспільства. Усі громадяни України, 
незалежно від їхньої етнічної належності, повинні дотримуватися Конституції та 
Законів України, оберігати її державну самостійність, територіальну цілісність, 
поважати мову, культуру, традиції, звичаї, релігійну самобутність кожного з них.  

Перспективи державної політики щодо регулювання етнополітичних процесів у 
сучасній Україні пов’язані, по-перше, з розробкою концептуальних основ і механізмів 
реалізації етнічних проблем в умовах глобалізації світу (розробки концепції етнонаціо-
нальної політики); по-друге, з визначенням європейської орієнтації й формування власної 
етностратегії, цілком обґрунтованої й спрямованої на захист прав і свобод людини й 
громадянина незалежно від його національно і етнічної приналежності; по-третє, зі 
змінами внутрішньої політики держави в економічній, адміністративно-управлінській, 
властиво політичній, національно-регіональній й інших сферах через виконання 
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкуренто-
спроможна економіка, ефективна держава»; по-четверте, завдання органів влади в центрі 
й на місцях допомогти кожній національності, кожному етносу знайти своє місце в 
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багатоетнічному українському суспільстві, щоб почувати себе її повноцінною частиною, 
рівноправною у всіх вимірах, у т. ч. й у національному, мовному, культурному, 
релігійному й т. д.  

 

 

5.2. Субсидіарна модель етнонаціональної політики – основа  
етнополітичної доктрини України 

 
У сучасних умовах все більшого поширення набуває концепція етнічної інтеграції, 

суть якої полягає в тому, що у процесі гомогенізації суспільства етнічні меншини 

повинні прийняти всі цінності місцевого суспільства без втручання або спеціальних 

політик з боку держави. У той же час політична, економічна й соціальна реальність 

вносять корективи до цього підходу. Сьогодні під «інтеграцією» частіше розуміється 

процес залучення всіх етнічних груп до суспільства, по-перше, з наданням цим етнічним 

групам рівних прав у всіх сферах суспільства; по-друге, в процесі їх інтеграції 

зберігається їх етнічна ідентичність; по-третє, інтеграція етнічних груп (меншин) у 

суспільство відбувається на кожному рівні й у кожному секторі суспільства. Тобто 

відбувається не тільки політична (доступ етнічних меншин до участі у політичному житті 

країни), економічна, соціальна, але й культурна (етнічним меншинам забезпечується 

можливість зберігати власні культурні цінності у суспільному житті) інтеграція.  

Розуміючи під етнонаціональною політикою (етнополітика) сферу суспільно-

політичних взаємин держави та етнічних спільнот, а також етнічних груп між собою, 

треба зазначити, що її головною метою є регулювання міжетнічних відносин і досягнення 

національної консолідації у суспільстві.  

Формування етнонаціональної політики залежить від типу держави, її етнічного 

складу, державної ідеології. Саме тому у світі можуть існувати різні моделі етнополітики, 

які залежать, по-перше, від конкретної етнокультурної ситуації в країні, по-друге, 

обумовлені державними інтересами країни.  

Більш розробленими у світі моделями етнічної політики є асиміляторська й 

мультикультурна, у рамках яких можливі як добровільна асиміляція, так і вільна 

конкуренція етнічних співтовариств й їхніх культур (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Моделі етнічної політики: асиміляторська й мультикультурна 

Аспекти інтеграції Модель асиміляторська Модель мультикультурна 

Політичний 

Етнічні меншини можуть отри-

мати громадянство держави, у 

якій проживають; 

держава не підтримує форму-

вання політичних організацій 

етнічних груп (меншин). 

Етнічні меншини мають громадянство 

держави, у якій проживають; 

підтримка етнічних політичних партій;  

активна участь етнічних меншин у 

політичному житті країни. 

Соціально-

економічний 

Інтеграційні політики в школах, 

рівний доступ до соціальних 

послуг. 

У державі застосовується принцип 

етнічного плюралізму; 

етнічні меншини мають рівний доступ 

до медичної допомоги, освіти; 

рівні можливості на ринку праці. 

Культурно-

релігійний 

Опозиція з боку суспільства й 

держави відносно публічного 

вираження релігійних і куль-

турних уподобань; 

існують перешкоди для будів-

ництва релігійних споруджень 

(наприклад, мечетей). 

Державна підтримка етнічних меншин 

їх культурного й релігійного вира-

ження; шкільна програма базується на 

принципах мультикультуралізму, 

існують програми викладання мовою 

етнічних меншин. 
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Так, асиміляторська модель довгий час панувала у багатьох країнах Європи, 

наприклад у Швеції, до початку 1950-х років. Модель політичної асиміляції тривалий 

час використовувалася правлячими колами Франції («один король, один Бог, одна 

нація»). Така модель ґрунтується на припущенні про те, що всі члени суспільства 

повинні бути асимільовані як громадяни держави. Отже, представники етнічних груп 

(меншин) мають можливість отримати громадянство й у них з’являються права й 

обов’язки, як у всіх громадян [663, р. 146]. 

Що стосується моделі мультикультурної політики, то вона використовується в 

країнах розвинутої демократії з устояними державними інститутами й стійкою 

політичною культурою населення, хоча й не завжди ефективно. Так, Канада офіційно 

зобов’язалася за допомогою великої розмаїтості урядових політик захищати й 

розвивати етнічну розмаїтість, забезпечити включення всіх етнічних груп у канадське 

суспільство [668, р. 189]. У той же час, коли в Канаді мультикультуралізм офіційно був 

впроваджений як державна політика, до 1971 року відбувався поділ на корінне населення, 

британців і французів й інші етнічні групи (тобто використовувалася асиміляторська 

модель). Однак, починаючи з 1970 року, Канада підтримує рівність у політичних, 

культурних і цивільних правах серед усіх громадян, активно веде боротьбу проти 

соціальної нерівності, пропонує рівний доступ до системи освіти для всіх етнічних 

груп. Крім того, пропонує рівні шанси для всіх етнічних груп на участь у політичному 

житті країни. Як зазначає П. Кивисто, «зміцнення соціальної держави сприяло створенню 

національної канадської ідентичності, заснованої на загальній приналежності й 

соціальному громадянстві» [668, р. 90]. 

Політика мультикультуралізму була реалізована в Сполучених Штатах Америки 

під назвою «плавильний казан» як метод формування американської нації. Однак треба 

визнати, що Сполучені Штати Америки хоча й поважають етнічну й культурну 

розмаїтість, але просування й захист етнічної ідентичності не є пріоритетом у політиці 

цієї держави. 

Також й Європейські країни, наприклад Німеччина і Франція є дуже обережними 

щодо політик, що стосуються ідей мультикультуралізму. Так, етнічні меншини у 

Німеччині мають певні політичні, економічні й соціальні труднощі, тобто іноземець 

завжди буде залишатися іноземцем, якщо в нього немає німецької крові (jus sanguіnіs). У 

Франції також не вітається мультикультуралізм, тому що вона будувала націю згідно з 

республіканською моделлю громадянськості (формування ідентичності громадянина 

Франції), не звертаючи увагу на побудову етнічної ідентичності. Тому у Франції 

іноземець зможе стати французьким громадянином, але з умовою заміни власної етнічної 

ідентичності французькою. 

Практичний досвід засвідчує, що етнополітика держави відносно етнічних груп 

залежить від мотивів, якими керуються держави щодо інтеграції етнічних меншин. 

Саме тому деякі держави інтегрують національні меншини, не змінюючи їхню етнічну 

ідентичність, а інші готові інтегрувати їх тільки за умови їхньої відмови від своєї 

етнічної ідентичності. 

На нашу думку, однією з головних передумов оптимізації етнополітичних та регіо-

нальних процесів, а у підсумку – досягнення політичної стабільності в таких поліетнічних 

за складом населення державах, як Україна, є надання національним меншинам і етнічним 

групам гарантованих колективних прав і свобод. Ця закономірність зумовлена тим, що в 

сучасну епоху «етнічність і націоналізм, міжетнічні конфлікти й сепаратистські рухи 

стали головною силою, яка формує нинішній світ, структуру і стабільність сучасних 

держав» [324, с. 62].  

Цілком природним із огляду на це є право національних меншин на політичне 

представництво як у державних, так і в громадських структурах України. Воно повинно 

конституюватися як один із основоположних елементів державної етнополітики. 
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Необхідно постійно турбуватися, аби цей сегмент суспільного життя визначався, як 

«діяльність, що передбачує розробку і здійснення заходів, спрямованих на регулювання 

міжетнічних стосунків та забезпечення функціонування існуючих етнічних структур» 

[172, с. 116].  

Автор вважає, що в Україні треба переходити від патерналістської моделі етнопо-

літики, коли держава має монопольне право на вирішення етнічних питань у 

суспільстві, до субсидіарної. Тому що патерналістська модель етнополітики не тільки 

не може забезпечити потреби етносів, але й обмежує їх самостійність і активність.  

Президент України В. Янукович у своєму щорічному посланні до Верховної Ради 

України зазначив, що Україні потрібна якісно нова модель державної національної й 

етнічної політики, орієнтована, насамперед, на реалізацію принципів взаємоповаги, 

плюралізму й міжнаціонального діалогу. Це є ключовим кроком до демократичного 

формування сучасних українських політичних націй й єдиного українського народу 

[73]. 

Саме тому автором пропонується використання на державному рівні субсидіарної 

моделі етнонаціональної політики – політики точної адекватності, в рамках якої активна 

роль відводиться, насамперед, громадянському суспільству та його інститутам. Модель 

дозволяє забезпечити вирішення питань життєдіяльності етносів тією мірою, у якій 

держава не може цього зробити самостійно. При цьому за державою повинні зберегтися 

нормативна, координуюча і контрольна функції. Функція ж вертикальної інтеграції 

української етносистеми повинна забезпечуватися єдиним духовно-ідеологічним, 

політико-правовим, соціально-економічним простором. 

Фактично йдеться про використання принципу субсидіарності, як принципу 

розмежування компетенції, тобто про модель розподіленого управління етнополітичними 

процесами. При цьому, по-перше, ставка повинна робитися не стільки на адміністру-

вання і керівництво «згори», скільки на співпрацю в рамках єдиної структурно-

функціональної залежності. По-друге, керуючий вплив має синтезуватися на основі 

єдиної ідеології, що формується спільно як у центрі, так і в регіонах. Особливо 

підкреслимо, що пріоритет вирішення локальних і регіональних проблем необхідно 

передати на відповідні рівні. По-третє, у системі політико-територіальної організації й 

політико-владних відносин центральне місце приділяється (суб)регіональному й 

муніципальному рівням, на яких виникають, розвиваються і вирішуються етнічні 

проблеми. По-четверте, застосування субсидіарної моделі етнонаціональної політики 

дозволяє ефективно розмежувати повноваження між рівнями державної влади та 

етнічно культурними організаціями в країні  

Зазначимо, що термін «субсидіарний» широко використовується на Заході в політиці, 

економіці, соціальній сфері та у взаємодії державної влади і місцевого самоврядування. 

Насамперед, є необхідним проаналізувати значення самого терміна «субсидіарність». Ідея 

субсидіарності вперше виникає в працях Арістотеля, як антитеза Платонівського 

розуміння єдності суспільства й держави. Фома Аквінський, так само як й Арістотель, 

приділяв особливу увагу ролі й місцю нижчих соціальних груп у соціальній структурі 

суспільства. На його думку, нездатність нижчих соціальних груп задовольняти наявні 

потреби призводить до необхідності втручання в цей процес публічних органів влади, 

але тільки у тому випадку, якщо це необхідне для досягнення загального добра. 

Католицька церква використовує ідею субсидіарності з метою захисту прав 

особистості й соціальних груп від загрози тотального втручання влади. Перше найбільш 

повне визначення принципу субсидіарності подано в енцікліке Quadragesimo Anno 1931 р. 

[687]. Католицька модель принципу субсидіарності визначала субсидіарність як роз-

поділ компетенції. 

Субсидіарність як концепція знайшла висвітлення в працях А. Токвиля й С. Милля, як 

принцип розроблялася на основі робіт Р. Арона, А. Марка й Дени де Ружмона. Принцип 
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субсидіарності став основою Європейського союзу (ЄС) і був закріплений 

Маастрихтським договором у 1992 р. як основа внутрішнього устрою Євросоюзу [666, 

р. 24]. Принцип субсидіарності має на увазі, що управління здійснюється на, можливо, 

більш низькому рівні, коли це доцільно; при цьому європейський рівень виступає як 

додатковий стосовно національного. Можна погодитись з Н. Анісімовою, що «універ-

сальність і гнучкість принципу субсидіарності» дозволяє його використання і для 

справедливого вирішення конфліктів [422]. 

Таким чином, принцип субсидіарності є зобов’язуючим принципом як на гори-

зонтальному, так і на вертикальному рівнях, є ідеальною моделлю розмежування 

повноважень, де демократичні принципи не вступають у протиріччя із принципами 

практичності й ефективності. Саме на принципі субсидіарності і пропонується автором 

будувати модель етнонаціональної політики в Україні. Принцип субсидіарності як фактор 

взаємоповаги й підтримки визнає право державного втручання там, де етнічні організації 

(неофіційні) не проявляють активності, а індивід не здатний самостійно справлятися з 

виникаючою ситуацією. 

Субсидіарну модель етнонаціональної політики, на наш погляд, можна визначити 

як особливу форму вирішення за допомогою держави протиріч між етносами, між етно-

сами й державою з метою налагодження та підвищення суспільного й індивідуального 

добробуту.  

Субсидіарна модель етнонаціональної політики будується за такою схемою: 

принцип субсидіарності – сучасні демократичні принципи побудови державної етнічної 

політики країни: плюралізм, повага національних мов, культур, історії етнічних громад і 

приналежних до них громадян – інструменти реалізації – законодавча й нормативно-

правова база – практика регулювання етнічних відносин (рис. 5.12).  

 

 
Рис. 5.12. Схема субсидіарної моделі етнонаціональної політики 
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Модель також припускає організацію державних інститутів з етнічних питань і 

розподіл владних повноважень на всіх рівнях від місцевого до (суб)регіонального; 

підвищення рівня самоврядності етнічних груп (меншин), етнічних асоціацій їх 

громадянської і політичної активності (рис. 5.13). 

 

 
Рис. 5.13. Рівні владних повноважень та державних інститутів з етнічних питань 
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етнічну організацію (культурно-освітню), яка є складовою регіональної, а регіональна 

складовою всеукраїнської асоціації. Структурні частини асоціації мають свої області 

компетенції. Така організація необхідна, по-перше, тому що одна людина, індивід 

(представник етносу) не може задовольнити свої потреби самостійно; по-друге, асоціація 
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з якими інституції (суб)регіонального і місцевого рівня й етнічні громадські організації не 

справляються.  

З точки зору «інституціонального» – держава створює відповідні державні інституції 

на державному, (суб)регіональному і місцевому рівні для регулювання етнічних питань, 

що виникають, тобто об’єктом етнічної політики виступають етнічні групи (етнічні 

меншини), практично всі верстви населення.  

У моделі реалізується принцип субсидіарності, що визнає право державного втручання 

там, де недержавні етнічні організації не проявляють активності, тобто не здатні 

самостійно впоратися з виникаючою ситуацією. Державне втручання обов’язково 

поєднується з різними формами допомоги на рівні етнічної групи (меншини) асоціації. 

Використовується принцип соціального партнерства, що усуває протиріччя між 

державою, органами державної влади й місцевого самоврядування і громадськими 

етнічними організаціями. 

Субсидіарна модель етнонаціональної політики, що забезпечує гармонічні міжетнічні 

взаємини в поліетнічному й поліконфесіональному українському суспільстві, за 

допомогою збереження самобутності етнічних груп (меншин) може бути реалізована:  

 з ухваленням відповідної етнічної концепції, визначення чітких принципів і 

концептуальних положень державної етнополітики, в основу якої буде покладено 

субсидіарну модель етнонаціональної політики; 

 через ухвалення законодавчих актів (нормативно-правової бази), що регулюють 

сферу міжетнічних відносин держави, і інших офіційних документів, що визначають 

основні напрями етнонаціональної політики та забезпечують механізм контролю держави 

за функціонуванням органів державної влади, курируючих етнічні питання, розподіл 

між ним функцій й повноважень; 

 на інституціональному рівні через створення відповідних інститутів державних 

і недержавних для забезпечення міжетнічної згоди. 

Таким чином, у субсидіарної моделі етнонаціональної політики вихідним елементом є 

принцип субсидіарності, згідно з яким рішення у державі стосовно етнічних груп 

(етнічних конфліктів) ухвалюються на тому рівні, де вони виникають, а верхні ланки 

управління втручаються у будь-які дії тільки у тому разі, якщо ці дії будуть 

ефективніші за відповідні дії нижніх ланок [214]. Тобто принцип субсидіарності, який 

набув поширення у країнах європейського співтовариства, дозволяє «максимально 

забезпечити вирішення на низовому рівні тих питань, які немає необхідності передавати 

нагору» [29, с. 57]. За допомогою цього принципу відбувається формування компетенції 

кожного рівня влади, розподіл між ними повноважень, відповідальності й гарантії 

їхньої діяльності.  

Принцип субсидіарності, по-перше, є методологічно конститутивним щодо 

визначення різниці в об’єкті, предметі, обсягах і межах повноважень органів, які беруть 

участь у субсидіарній моделі етнонаціональної політики. По-друге, принцип субси-

діарності наполягає на тому, що повноваження центру доцільно зберігати тільки тоді, 

коли їх виконання більш ефективно здійснюється на вищому рівні, при цьому 

фундаментальним принципом залишається положення про те, що повноваження 

повинні здійснюватися на рівні, що перебуває ближче за все до громадян. Повноваження 

повинні передаватися на вищий рівень влади, якщо вони можуть здійснитися на цьому 

рівні більш ефективно. По-третє, застосування принципу субсидіарності припускає 

необхідність законодавчо визначити перелік повноважень, переданих кожному рівню 

управління, супроводивши їх простими правилами взаємодії між рівнями публічного 

управління.  

Таким чином, застосування принципу субсидіарності надає державній владі більші 

можливості для забезпечення участі регіональних і (суб)регіональних органів державної 

влади та місцевого самоврядування, а також громадських етнічних організацій і товариств 
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у визначенні обсягу їхніх повноважень. Однак, щоб така багаторівнева структура, 

побудована на принципі субсидіарності, ефективно працювала, потрібне створення 

справедливого балансу між повноваженнями органів державної влади, місцевого 

самоврядування та повноваженнями етнічних громадських організацій, а також 

ресурсами, необхідними для здійснення наданих повноважень.  

Включення принципу субсидіарності в етнополітологічний апарат є необхідним 

особливо в умовах посилення процесів глобалізації та регіоналізації. Стосовно 

етнонаціональної політики субсидіарність розуміється як принцип розподілу повноважень 

і відповідальності. Згідно з принципом субсидіарності, складові частини системи 

діють узгодженим чином не тому, що вони піддаються тиску зверху і не тому, що вони є 

самостійними одиницями, вільно ухвалюють рішення ввійти в коаліцію або вийти з неї, 

але тому, що і самі вони, і система мають щось спільне (будь то низка цінностей і 

(або) загальні інтереси). Субсидіарність передбачає, що політична дія відбувається на 

тому рівні, який найбільш відповідає вирішенню проблеми.  

Досвід розвинутих демократичних країн світу свідчить про те, що субсидіарна 

модель етнонаціональної політики можлива лише в тих країнах, в яких побудована 

«децентралізована модель державної влади з розвинутим місцевим самоврядуванням» 

[28, c. 111]. Децентралізована модель державної влади є одним із важливих елементів 

розвитку демократії, а в деяких країнах вона є значним кроком уперед на шляху ліквідації 

структур центрально-директивного управління [439, с. 13], тому що допомагає 

структурувати регіональний простір, включити регіони до економічного, соціального 

та політичного життя на національному і транснаціональному рівнях. Отже, впро-

вадження такої моделі в Україні вимагає наявності кількох принципових умов: політичної 

стабільності в державі, досить високого рівня соціально-економічного розвитку, 

стабільного законодавства й інституційного забезпечення, довіри суб’єктів до 

договірних відносин [229, с. 335].  

В Україні запровадження децентралізованої форми організації влади на місцях 
здійснювалося цілком авторитарними, адміністративно-командними методами. Місцеві 
співтовариства не залучалися до обговорення можливих реформ, а ставилися перед 
фактом, що місцева влада буде організована по-новому. Для переважної більшості 
населення причини реформ, їх зміст і якісні характеристики нової організації влади 
залишалися невідомими. Отже, децентралізована форма організації влади в Україні є 
наслідком визнання її доцільності «зверху» і надання певних прав і матеріально-
фінансових ресурсів від центральної влади територіальним громадам.  

Саме децентралізована форма організації влади в Україні й побудована на її основі 
субсидіарна модель етнонаціональної політики здатна, на наш погляд, дати адекватну 
відповідь у вирішенні питання координації етнонаціональної політики, який задовольнить 
вимоги сучасної думки і одночасно принесе певну культурну новизну. 

Субсидіарна модель державної етнонаціональної політики припускає активну позицію 
громадянина, його включеність у неурядові організації та інститути громадянського 
суспільства, що потребує нової ідеології і нової моделі етнічно детермінованих відносин 
між особистістю, суспільством і державою. Це важливо тому, що етнічні протиріччя і 
етнічні конфлікти найчастіше виростають із місцевих проблем, а їх ескалація відбувається 
з нездатності низових владних структур вирішувати ці проблеми через обмеженість 
прав і недостатність ресурсів. 

Таким чином, на зміну етнополітики рівних результатів повинна прийти етнополітика 
рівних можливостей. 

Після проголошення незалежності України стало реальністю, що національні об’єд-
нання громадян для здійснення цілей і завдань, визначених їхніми статутами, користуються 
правом виступати учасниками цивільно-правових відносин, представляти і захищати 
свої та своїх членів законні інтереси в державних і громадських організаціях, вносити 
пропозиції до органів влади та управління.  
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Як пріоритетний принцип пропонується теза про те, що світоглядною основою 

етнонаціональної політики, на якому б рівні вона не реалізовувалася, повинна стати ідея 

рівності й свободи. Водночас слід зауважити, що можливості представляти і відстоювати 

свої інтереси національно-культурні об’єднання і партії мають за Законом України «Про 

об’єднання громадян» далеко не однакові [453]. 

Разом із цим ми усвідомлюємо той факт, що демократизація як політичний процес 

не вирішує всіх етнонаціональних проблем. Вона має як свої можливості, так і свої 

обмеження, які пов’язані, зокрема, з тим, що при пропорційній виборчій системі 

практично неможливе справедливе представництво інтересів етнічних меншин. Існує і 

проблема співвідношення універсальних за своїм характером прав людини і специфічних 

прав міноритарних етнічних груп. Тому, ідеї цінності індивідуальної свободи, пріори-

тетності прав людини і громадянина повинні поєднуватися з принципами етнічної 

толерантності і терпимості, мультикультуралізму й поваги до мови, культури і способу 

життя всіх етнічних груп.  

Демократизація суспільного життя також не знімає уявлень про перевагу домінуючого 

етносу або, навпаки, міноритарної етнічної групи. Відкритість суспільства натомість веде 

до посилення міграційних потоків, які ускладнюють етнічну картину і міжетнічний 

крос-контакт. 

Одним із принципових аспектів реалізації прав національних меншин є те, що 

Закон України «Про національні меншини в Україні» (стаття 9) забезпечує право наших 

громадян, які належать до національних меншин, обиратися або призначатися на рівних 

засадах на будь-які посади до органів законодавчої, виконавчої, судової влади, місцевого 

самоврядування, в армії, на підприємствах, в установах і організаціях [458].  

Варто також зазначити, що забезпеченню прав національних меншин на їхню 

участь в усіх гілках влади надавалось велике значення від самого початку утворення 

незалежної України. Так, ще у 1994 році Президентом України було внесено на розгляд до 

Верховної Ради України проект Закону України «Про державну владу та місцеве 

самоврядування в Україні» [116, с. 3], в якому враховувалась ця проблематика. Тоді ж 

було утворено Раду регіонів як консультативно-дорадчий орган при Президентові 

України, до якого увійшли голови обласних рад.  

Фахівці неодноразово відзначали як значне позитивне явище той факт, що такі дорадчі 

або консультативно-дорадчі органи послідовно здійснюють важливу системну діяльність 

у сфері захисту прав національних меншин. В Україні вони існували і нині функціонують 

при різних органах влади. Зокрема, Указом Президента України від 19 квітня 2000 року за 

№ 600/2000 було утворено Раду представників громадських організацій національних 

меншин України як консультативно-дорадчий орган при Президентові України [390]. 

Згодом вийшов його Указ від 22 липня 2000 року № 908/2000 «Питання Ради представ-

ників громадських організацій національних меншин України» [391]. На практиці ця Рада 

стала дійсно дієвим консультативним органом при Президентові України, активно 

сприяючи підвищенню ролі громадських організацій національних меншин України у 

процесах прийняття органами державної влади рішень щодо розвитку їхньої етнічної, 

культурної, мовної та релігійної самобутності, поглиблення демократичних підвалин 

українського суспільства та забезпечення міжнаціональної злагоди в Україні. Тривалий 

час у статусі окремого консультативно-дорадчого органу при Главі держави функціо-

нувала і Рада представників кримськотатарського народу, положення про яку було 

затверджено Указом Президента України від 7 квітня 2000 року за № 573/2000 [389]. 

Практичну її роль можна оцінити, зокрема, на основі матеріалів проведених нею засідань. 

Так, наприклад, під час одного з них, що відбувся 1 листопада 2002 року в Сімферополі, 

обговорювались найактуальніші питання подальшого облаштування репатріантів та їх 

інтеграції у суспільство. Серед іншого зверталась увага на помітні зміни в структурі 

влади Автономної Республіки Крим: значну кількість кримських татар було обрано до 
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місцевих рад, деякі з них зайняли відповідальні посади в Раді Міністрів та Верховній 

Раді Автономії [190, с. 170-171]. 

Не менш важливу роль у розвитку демократичних засад українського суспільства 

та забезпеченні міжнаціональної злагоди в державі відведено також дорадчим органам з 

числа представників громадських організацій національних меншин, що функціонують 

при більшості місцевих державних адміністрацій. Їх діяльність у цьому напрямі слід 

оцінювати як позитивну і необхідну для наступного розвитку відповідного вітчизняного 

законодавства, вдосконалення державного управління у сфері національних меншин та 

вирішення їх актуальних проблем, у тому числі на регіональному рівні, своєчасно та 

ефективно, з урахуванням позиції утворених ними неурядових (громадських) організацій.  

Необхідно зазначити, що одними з пріоритетних прав національних меншин, які 

опосередковують собою взаємовідносини особи (громадянина) і держави, є політичні 

права. Насамперед, ідеться про право бути обраним або призначеним на рівних засадах на 

будь-які посади в різних гілках державної влади та місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах і організаціях [247]. 

На рівень представництва національних меншин також можуть суттєво впливати 

норми закону, які визначають суб’єктів і умови висування кандидатів. Зокрема, 

встановлення як умова реєстрації кандидатів на виборах володіння ними державною 

мовою (що підтверджується складанням відповідного іспиту) може стати істотною 

перешкодою для реєстрації представників національних меншин.  

У Латвії та Естонії протягом тривалого часу як підставу реєстрації кандидатів було 

закріплено вільне володіння відповідно латвійською та естонською мовами. Отже, 

російськомовна меншина (у Латвії кількість росіян сягає 29,6 %, в Естонії – 25,7 %) 

фактично була позбавлена представництва в парламентах та органах місцевого 

самоврядування цих країн [180]. В Естонії під тиском Європейського Союзу ці норми 

в листопаді 2001 року було вилучено з виборчого законодавства. Натомість Латвія, 

попри тиск європейської спільноти, не поспішала зі скасуванням зазначених підстав 

реєстрації кандидатів на виборах, і для прийняття латвійським Сеймом у травні  

2002 року відповідного рішення знадобилися Висновок Комітету ООН з прав людини 

та рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Подколзіна проти Латвії» 

[488]. Тому в процесі ухвалення нових виборчих законів і внесення змін до вже 

чинних законодавчі органи країн ЄС зазвичай враховують освітню, мовну, релігійну 

та іншу специфіку національних меншин. 

Для адекватного представництва національних меншин важливе значення має і те, 

хто має право висувати кандидатів округів, межі яких збігаються з межами їхнього 

компактного проживання. Наприклад, якщо право висувати кандидатів мають лише 

загальнонаціональні партії, і на виборах застосовується пропорційна система з 

голосуванням за закриті списки, імовірність адекватного представництва меншин у 

виборних органах знижується. І навпаки, закріплення права висування кандидатів не 

лише за партіями, але й за самими виборцями (шляхом самовисування, висування через 

виборчі комітети та інші об’єднання виборців) є фактором, який позитивно впливає на 

рівень представництва національних меншин. У більшості країн ЄС законодавство 

допускає можливість висування незалежних кандидатів на виборах. Крім того, у багатьох 

країнах дозволяється створення регіональних партій та партій національних меншин. Чи 

не єдиним винятком з цього правила є Португалія, в якій створення регіональних 

партій заборонено на конституційному рівні. 

Особливо важливою й принциповою є реалізація цього права на регіональному рівні, 

насамперед у місцях компактного проживання національних меншин. 

Так, у Фінляндії, де частина фінських шведів компактно проживає на Аландських 

островах, ці острови виділено в окремий виборчий округ, який має визначену квоту 

представництва в Едускунті (парламенті Фінляндії). У Данії окремими виборчими 
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округами, в яких обирається по два представники лінгвістичних меншостей, є території 

Фарерських островів та Гренландія. 

Сеута і Мелілья – місця компактного проживання іспанських берберів – є окремими 

виборчими округами, в яких за мажоритарною системою відносної більшості обирається 

два депутати нижньої палати парламенту Іспанії. Загалом, місця компактного проживання 

національних меншин враховуються при утворенні виборчих округів на виборах до 

верхньої і нижньої палат парламентів Бельгії, Іспанії, верхньої палати італійського 

парламенту, органу законодавчої влади Кіпру. У більшості країн на загальнодержавних і 

місцевих виборах застосовується пропорційна виборча система з преференційним 

голосуванням, що також можна зарахувати до сприятливих для національних меншин 

чинників [180].  

З огляду на дію принципу субсидіарності, зміна рівня прийняття рішення щодо 

здійснення прав громадянина ЄС вносить якісну відмінність у результат здійснення 

цих прав. Так, як правило, в національній державі при зміні рівня, тобто при передачі 

правової компетенції з національного на регіональний чи муніципальний рівень якість 

цієї правової компетенції у сфері громадянських прав не змінюється. Тобто, 

громадянин Іспанії буде володіти такими ж правами щодо влади регіону Галісія, як і 

до влади регіону Валенсія. 

У той же час при передачі правової компетенції з рівня ЄС на рівень національної 

держави вона змінюється якісно. Громадянин Франції, беручи участь у муніципальних 

виборах в Ірландії, організованих відповідно до національного законодавства Ірландії 

щодо муніципальних виборів, слідує процедурам, що відрізняються від відповідних 

процедур прийнятих у Франції. Те ж саме стосується імплементації більшості прав 

(економічних, політичних, соціальних, культурних), якими володіє громадянин ЄС у 

країні проживання і суб’єктом яких не є безпосередньо інститути ЄС. 

Зближення законодавства держав-членів є однією з цілей ЄС, записаних у 

Договорі. Також у Договорі передбачені певні механізми реалізації цієї мети (Art.94-

97 TEU). Проте, як і раніше, досягнення гармонізації національних законодавств 

залишається перспективою ЄС. 

Окремої уваги заслуговує і той об’єктивний факт, що юридичною гарантією 

політичної діяльності, а отже, і політичного представництва є право (у тому числі – 

національних меншин) на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації 

[247]. Здавалося б, цим досягнута одна з вершин демократії. І все було б гаразд, коли б не 

певні неузгодженості у цій справі, які виникли невдовзі. Зокрема, одну з перших спроб 

реалізувати це право зробила румунська спільнота України, утворивши Християнсько-

демократичний альянс румун в Україні як соціально-політичний рух. Та у зв’язку з 

ухваленням у 1992 році Закону «Про об’єднання громадян», що, по суті, опонував 

доцільність створення політичних партій за національною ознакою, цей альянс був 

зареєстрований вже як громадська організація з захисту прав і життєвих інтересів румун 

України [459]. Та немає «винятків із правил» навіть у політичній сфері. Свідченням цього 

є те, що повною мірою реалізували свої права представники деяких національних 

меншин України. Так, одним із перших 25 листопада 1997 року Міністерство юстиції 

України зареєструвало офіційне політичне угруповання – Партію мусульман України, яка 

в передвиборчій програмі заявила про намір захищати «свої» національні меншини. 

При цьому, взявши участь у виборах до Верховної Ради України у 1998 році, ця партія 

отримала лише 0,19 % голосів виборців [59, с. 3].  

З офіційно зареєстрованих Міністерством юстиції України станом на початок 2008 р. в 

нашій державі існують партії з виразно етнічним характером – це згадана вже Партія 

мусульман України, Партія «Русский блок», Партія угорців України, Демократична 

партія угорців України та низка інших.  
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Отже, відповідна конкретизація виборчого права безпосередньо національних 

меншин ще очікує на своє впровадження у майбутньому законодавстві про вибори. 

Тоді ж може значно активізуватись і їх участь у політичному житті держави. Але для 

цього Верховній Раді України необхідно хоча б внести належні зміни і доповнення до 

нині чинного законодавства. Така спроба вже здійснювалась у процесі обговорення 

законопроекту «Про вибори народних депутатів України» під час його першого 

читання (5 березня 1997 року) [443], коли висувалась вимога реалізувати у ньому 

статтю 14 Закону України «Про національні меншини в Україні» [458]. Її ігнорування, 

на думку деяких парламентаріїв, може призвести до створення національними 

меншинами своїх політичних партій. За їхнім наполяганням тимчасова спеціальна 

комісія обговорювала проблему виборчих прав національних громадських організацій 

п’ять разів. Проте поданий нею законопроект, який базувався на Законі України від  

16 червня 1992 року «Про об’єднання громадян» і містив положення про проведення 

виборів на багатопартійній основі, визначив суб’єктом виборчого права тільки 

політичну партію [80]. 

Отже, стаття 14 Закону України «Про національні меншини в Україні» все ще не 

знайшла свого адекватного відображення у виборчому законодавстві, на що звернули 

увагу у свій час й закордонні спостерігачі [498, с. 404].  

При цьому слід особливо наголосити, що ці та інші недоліки вітчизняної 

законотворчості у зазначеній сфері здійснюють доволі негативний вплив на можливість 

реалізації окремих політичних прав національними меншинами, що засвідчив і факт 

відсутності в оновленому Законі України «Про вибори народних депутатів України» 

(2001 рік) [443]. Але ж він якраз і спрямовувався на сприяння забезпеченню 

парламентського представництва від етнічних меншин, що стосувалося тих із них, які 

проживають компактно, шляхом обов’язкового включення районів, де вони мешкають, у 

межах певного виборчого округу. А якщо кількість виборців, які самоідентифікуються як 

національні меншини, виявлялася більшою, ніж необхідно для формування одного 

виборчого округу, вони компонувалися таким чином, щоб хоча би в одному з них 

виборці, які належать до національних меншин, становили більшість від кількості 

виборців у цьому виборчому окрузі.  
Попри всі підстави тлумачити факт припинення дії цієї норми як пряме порушення 

конституційного принципу недопустимості звуження змісту та обсягу існуючих прав і 
свобод громадян, зафіксованого у частині третій статті 22 Конституції [247], були й 
заперечення експертів Міністерства юстиції України про те, що в остаточній редакції 
Закону України «Про вибори народних депутатів України» порядок формування 
виборчих округів з її нормами узгоджено, а поняття «місця компактного проживання» 
законодавчо в нашій державі не визначене [444].  

Вказуючи на таку суперечливість, слід відзначити, що вона стосується також і 
спеціальних правових норм, насамперед, тих, котрі спрямовані на вирівнювання 
можливостей представників національних меншин і титульної нації щодо доступу до 
посад у керівних органах державної влади та місцевого самоврядування. Ця проблема 
існує і в деяких європейських країнах.  

У деяких державах частка національних меншин є настільки незначною, що за будь-
якого варіанту виборчої системи вони навряд чи змогли б отримати представництво в 
парламенті – сумарна кількість голосів цих виборців є меншою, ніж потрібно для 
отримання одного мандату. Цілком імовірною може бути й інша ситуація – загальна 
кількість представників національних меншин у масштабах країни може бути достатньо 
високою, однак місця компактного проживання національних меншин розміщені по 
всій території країни і не можуть утворювати певний виборчий округ (крім як 
входити до складу загальнодержавного округу або багатомандатного округу, де 
переважна більшість виборців є представниками етнічної або мовно-лінгвістичної 
більшості). 
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У деяких країнах цю проблему частково вирішено не через запровадження сприят-

ливої для національних меншин виборчої системи (жодна система не вирішує жодну з 

вищеописаних ситуацій), а шляхом резервування за представниками національних 

меншин певної кількості місць у парламенті, органах місцевого самоврядування. Цей 

підхід застосовується при проведенні парламентських виборів в Іспанії, Данії, 

Фінляндії, Кіпрі; парламентських і місцевих виборів – у Словенії. Такий підхід може 

вважатися вдалим в умовах, коли національні меншини представлені одним-двома 

етносами (наприклад, в Данії, де для кожної лінгвістичної групи утворюється окремий 

виборчий округ), однак може стати об’єктом жорсткої критики в державах з 

неоднорідними меншинами. Зокрема, в Іспанії бербери мають квоту представництва в 

нижній палаті, тоді як, наприклад, за басками, кількість яких є помітно вищою, не 

закріплено жодної квоти представництва (баски мають реальну можливість бути 

представленими лише у верхній палаті іспанського парламенту). Аналогічна ситуація має 

місце в Словенії, де для мадяр та італійців зарезервовано по одному місцю в парламенті, а 

інші більш чисельні національні меншини хорватів і сербів, які за кількісними критеріями 

мали би бути представлені в парламенті 4 депутатами (по два від кожної національної 

меншини) взагалі не мають жодних квот представництва. В Кіпрі за турками кіпріотами 

(18 % населення Кіпру) закріплено 30 % місць у парламенті, а за 4 % інших етнічних 

меншостей (крім вірмен, католиків і маронітів) – жодного [180]. 

Саме з цих причин резервування квот представництва лише для визначених меншин 

(до того ж в умовах постійного збільшення кількості легальних мігрантів з країн Азії, 

Африки та інших держав-членів ЄС), не можна визнати вдалим підходом до вирішення 

проблеми представництва меншостей у виборних органах. Можливо, саме цим і можна 

пояснити той факт, що практика «резервування» місць для окремих меншин не набула 

широкого поширення в Європі. 

Другим базовим принципом етнонаціональної політики, на нашу думку, має стати теза 

про те, що високий рівень етнічної толерантності та міжетнічної злагоди можливий 

тільки при збігу базових економічних, політичних, соціальних, культурних та інших 

цінностей та погодження основних кодів громадянської ідентичності. 

При цьому дуже важливо добитися того, щоб міноритарні етноси в рамках 

високого рівня етнічної ідентифікації не відчували ніякої принизливій стигматизації з 

боку домінуючих етносів, і навпаки. Це особливо важливо для поліетнічних регіонів і 

територій. За великим рахунком ідеться про визнання необхідності національної ідеї, 

поєднаної з поліетнічним характером українського суспільства. 

Як інший не менш важливий принцип пропонується вимога збігу основних еконо-

мічних і соціальних стратифікаційних одиниць у вертикальній і горизонтальній 

етносоціальній структурі. Іншими словами, необхідно прагнути до того, щоб соціальна 

стратифікація етнічних груп – по доходах, престижу, влади, доступу до тих чи інших 

соціальних благ і цінностей – була близька до соціальної стратифікації сусідніх етнічних 

груп, а в ідеалі співпадала із загальнонаціональною соціальною структурою. Тому 

необхідно правове закріплення на федеральному рівні мінімальних соціальних стандартів 

для регіонів Російської Федерації. 

У зв’язку з цим найбільш спірним залишається питання про преференції для етнічних 

меншин. Цілком очевидно, що відповідь на нього неоднозначна. Найбільш аргументо-

ваною видається позиція відомого американського політолога С. Ліпсета: «Відхід від 

політики, що робить упор на особливі преференції, не може і не повинна означати відмову 

від зобов’язання нації щодо гарантування рівних можливостей для «ущемлених 

громадян» [243]. 

Беручи до уваги виняткову важливість з точки зору політико-громадського представ-

ництва етнічних меншин їх прямої участі в роботі місцевої влади, чи не найприкметні-

шою у цьому зв’язку є їхня безпосередня діяльність в органах місцевого самоврядування, 
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можливість саме через них активно проводити в життя інтереси етнічно однорідного 

населення, яке проживає компактно. Правничі підвалини для цього закладено, зокрема, у 

статті 5 Закону України «Про національні меншини в Україні», котра передбачає, що при 

місцевих радах можуть утворюватися і функціонувати на громадських засадах дорадчі 

органи з представників національних меншин [458]. У свою чергу, адміністративно-

територіальний устрій має формуватися з урахуванням національно-історичних і 

культурно-етнічних чинників. 

Щодо статусу таких етнічних об’єднань у нашій державі, то його визначає стаття 

9 Закону України «Про об’єднання громадян»: «Об’єднання громадян України утворю-

ються і діють з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом» [459]. До 

всеукраїнських об’єднань громадян належать громадські організації, діяльність котрих 

поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її 

областей. Стосовно місцевих громадських об’єднань, то до них належать ті, що 

здійснюють свою діяльність у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

або регіону відповідно до Закону. Статус всеукраїнської організації може отримати 

тільки таке національно-культурне об’єднання, котре має свої первинні осередки не менш, 

ніж у 14 адміністративно-територіальних одиницях обласного рівня (включаючи Авто-

номну Республіку Крим, міста Київ і Севастополь) [453]. У цій вимозі, на жаль, закладені 

суттєві недоліки, що невиправдано, на наш погляд, обмежує права тих етнонаціо-

нальних спільнот, котрі заселяють давні, зафіксовані історично, території в межах 

Української держави і саме тому, природно, не можуть проживати у тій кількості 

адміністративно-територіальних одиниць, яка визначена цим актом чинного законо-

давства України.  
Крім того, не можна обминути увагою і таке суттєве не доопрацювання, як відсутність 

чіткої визначеності щодо ідентичності з юридично-правової точки зору окремих понять і 
термінів, які містяться у Законі України «Про національні меншини в Україні»: 
«національно-культурні товариства», «національні громадські об’єднання» і «громадські 
об’єднання національних меншин» – як між собою, так і з загальним поняттям – 
«об’єднання громадян» (Закон України «Про об’єднання громадян») [453]. 

Таким чином, етнополітична згода на всіх рівнях може бути досягнута при 
обов’язковій наявності наступних умов. По-перше, етнофор як індивід і етнос (етнічна 
група) як спільність повинні прийти до згоди зі своїм оточенням – етносвітом, що 
пронизаний функціональними зв’язками з безліччю інших етнофоров і етносів. І по-
друге, необхідно подолати конфлікт між внутрішньою ідентичністю і її зовнішньої 
детермінованістю в рамках української державності як поліетнічної системи. 

Однак у сучасних умовах виконання запропонованих вимог ускладнюється тим, що 
багато етнічних спільнот, до сих пір є не модернізованими (традиційними) соціальними 
системами. І тому протиріччя етнічного характеру ускладнюються конфліктом традицій-
ного і сучасного, навіть постмодерного товариства в рамках єдиного соціуму. 

За великим рахунком у цих специфічних умовах етнонаціональна політика держави 
повинна стати інструментом для подолання етнополітичних суперечностей, пов’язаних із 
модернізаційними і мобілізаційними процесами, – ефективна етнонаціональна політика 
покликана знімати протиріччя між прагненням етнічних груп до самоорганізації та 
розвитку, з одного боку, і різними рівнями політичної, соціально-економічної та 
культурної мобілізації – з іншого. У зв’язку з цим необхідно розрізняти ідеологічний 
інтернаціоналізм (інтеретнізм) «зверху» і раціональний інтернаціоналізм (інтеретнізм) 
«знизу». Тому й актуальна проблема поєднання і балансу пріоритетів, визначення 
можливостей і обмежень тих чи інших теоретико-ідеологічних підходів і політичних 
практик у вирішенні так званого національного питання. 

Насамкінець, слід констатувати, що в цілому етнополітика України як система заходів 

державного й суспільного управління етнічними відносинами забезпечує міжнаціо-

нальну злагоду: 
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 базуючись на чинному законодавстві європейського рівня у галузі етнонаціо-

нальних процесів, через розгалужену систему політико-правових етнополітичних, у 

тому числі законодавчих актів, Українська держава фіксує поліетнічний характер 

свого суспільного організму;  

 законодавчо закріплює права всіх його членів на збереження і розвиток 

національної історичної спадщини;  

 сприяє розвитку інтегративного типу міжетнічної взаємодії;  

 створює умови для повернення та облаштування депортованих народів.  

У посланні Президента Віктора Януковича до Верховної Ради України зазначено, що 

більшість регіонів країни має складний етнічний склад і тонкі механізми підтримки 

міжнаціональної згоди, а тому виникає необхідність розробки й реалізації такої державної 

політики, що буде сприяти зменшенню негативного впливу на суспільство протиріч 

соціокультурного, конфесіонального, етнічного, мовного й регіонального характеру [73]. 

Таким чином, для зростання дієвості державної етнополітики в Україні необхідно: 

 запровадити субсидіарну модель етнонаціональної політики, яка складається з 

цілей, принципів, основних напрямів, завдань й механізмів їх реалізації, в якої ставка 

робиться на співпрацю між органами державної влади і етнічними меншинами в рамках 

єдиної структурно-функціональної системи, зберігаючи за державою нормативну, 

координуючу і контрольну функції; яка дозволяє ефективно розмежувати повноваження 

між рівнями державної влади та етнічно культурними організаціями, тобто локальні і 

регіональні етнічні проблеми вирішується на тому рівні, на якому вони виникають і 

розвиваються; 

 прийняти низку нормативно-правових актів у подальшому вдосконаленні політико-

правових основ етнонаціональної політики, управління міжетнічними відносинами для 

створення й підтримки механізмів інтеграції етнічних груп, особливо в умовах впливу 

швидкозмінних світових глобалізаційних процесів та подій; 

 пропонується в системі органів виконавчої влади створити спеціалізоване 

міністерство етнополітики з чітко визначеними функціями і повноваженнями.  

 

 

5.3. Перспективи етнополітичних відносин в Україні в умовах глобалізації 
 

Етнополітичні процеси у світі набувають особливого значення у геополітичному 

вимірі й характеризуються значним зростанням етнічної та національної свідомості, 

змаганням за суверенізацію, діаметрально протилежними тенденціями – консолідацією і 

дезінтеграцією. Кінець ХХ ст. ознаменувався модернізацією суспільного життя, новим 

імпульсом глобалізації та регіоналізації, скороченням впливу національних держав, 

крахом біполярного світопорядку й утворенням нових незалежних держав. Глобалізацію у 

наукових шатах охарактеризували як процес поширення однорідних зразків і поступового 

створення єдиного світового простору, що відбувається за рахунок абстрагування від 

національних традицій, особливостей та втіленому у нації-державі принципові націо-

нального суверенітету. На думку В. Іоніна, об’єднання країн у відносно замкнений 

геополітичний простір, де не залишається «вільних» територій, спричиняє новий 

«глобальний геополітичний розклад»: розподіл на регіони, регіональні союзи та 

об’єднання набувають умовного характеру, регіональне стає значущим уже в 

глобальному масштабі» [208, с. 363]. 

Сьогодні існує декілька передумов розвитку світу у сфері етнонаціональної політики 

під впливом процесів глобалізації (рис. 5.14), які певною мірою впливають або 

впливатимуть на подальший розвиток України як незалежної національної держави. 
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Рис. 5.14. Перспективи розвитку етнонаціональної  

політики країн світу під впливом глобалізаційних процесів 

 

Зупинимося більш детально на деяких із вказаних передумовах. 

1. Сучасні етнічні спільноти, як і будь-які складні ентропійні системи, базуються 

на новому типі синергетичних зв’язків, які в просторі глобалізованого світу зазнають 

значних змін, у контексті яких відбувається зіткнення традиційних і космополітичних 

цінностей, що призводить до етнонаціональних конфліктів. Відбуваються зміни і в 

самій державі у її традиційному європейському розумінні – поліетнізація держав-націй, їх 

детериторіалізація – у результаті чого взаємозв’язок між етнічним націоналізмом, 

поліетнічною державою і процесами глобалізації виходить на перший план.  

У результаті сучасних цивілізаційних тенденцій зіткнення інтересів держави і 

цивилізації (міжнародних об’єднань), глобалізації та етнізації політики під удар 

потрапляє вся система національної держави, у контексті якої глобалізація і 

національна ідентичність не виключають одна одну, а тому вступають у суперечність 

з формуванням державницької національної ідеї як атрактора розвитку нації [375, 

с. 350-351]. 

У нових цивілізаційних умовах глобальність і етнізація «розривають» національну 

державу значною кількістю етнонаціональних конфліктів, які загрожують багатьом 

державам розколом суспільства, що детермінується етнонаціональними атрибутами, у 

результаті чого можна спрогнозувати розкол багатьох поліетнічних націй, які не мають 

своєї державності, але намагаються реалізувати формально підтримуване ООН право на 

самовизначення. Останнє сприяє зростанню у багатьох країнах світу проблем, пов’язаних 

з етнічною міграцією, етнонаціональними конфліктами, політикою мультикультуралізму 

чи монокультуралізму, у результаті чого державні інститути не виконують своїх функцій. 

Унаслідок врегулювання міжетнічних (у тому числі етнорелігійних і етнолінгвістичних) 

суперечностей велика кількість західних демократій дотримується політики мультикуль-

туралізму; інші країни намагаються створити громадянську націю, належність до якої 

базується не на етнокультурних факторах, а на дотриманні законів, прав і свобод 

[415]. Водночас сформувати громадянську націю у будь-якій державі ще не вдалося, а 

сучасна етнокультурна і демографічна динаміка, можливо, роблять цю мету недосяжною. 

Зростання етнонаціональних конфліктів у поліетнічному соціумі в умовах інформаційно-

культурного простору призводить до міжгрупової боротьби за цінності, владу, престиж.  
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Національна держава як стрижень і гарант національного поступу народу в умовах 

мегатрендових змін соціальної дійсності перестає бути точкою відліку при плануванні 

національної політики. Нині можна констатувати проникливість кордонів, збільшення 

залежності національного розвитку від зовнішніх факторів, звуження автономії та 

свободи дії держави у зовнішньополітичній сфері. Руйнування національних держав 

супроводжується розмиванням змісту понять «національний суверенітет», «національні 

інтереси» тощо, оскільки на зміну державам-націям йдуть нові суб’єкти світової політики. 

На думку французького дослідника Р. Редліха, ідея національного суверенітету як 

фундаментальний політичний принцип у Європі втрачає свою дієвість і поступово 

національні держави виявляють готовність до відмови від абсолютного суверенітету на 

користь більш великого наднаціонального об’єднання; традиційний у минулому культ 

«націй», «національно-державний патріотизм» відсувається на другий план ідеєю 

спільності європейської цивілізації [481, с. 96-97]. 

2. Триває процес націєбудування, виникають нові етнополітичні утворення, що 

потребують державного статусу, етнополітична проблематика відіграє важливу роль як 

індикатор суперечностей між великими державами у поглядах на права людини і 

державний суверенітет. Феномен поліетнічного соціуму стає динамічним, змінним, 

залежним від значної кількості різноманітних конфліктогенних чинників. Подолання 

етнонаціональних конфліктів зумовлено, насамперед, тим, що глобальні модернізаційні 

процеси вимагають цілісного дослідження феномену поліетнічного соціуму в контексті 

сучасних цивілізаційних тенденцій та розвитку поліетнічних соціумів на засадах 

гармонізації інтересів усієї етнонаціональної спільноти, толерантності, стабілізації, 

поєднання етнонаціональних інтересів [171, с. 9]. 

Процес трансформації етнічних спільнот в єдину націю, як свідчить досвід країн, що 

вже пройшли або проходять цей етап (наприклад, США або Канада) є довготривалим і 

складним. Вирішальну роль у формуванні нації відіграє держава. В. Євтух визначає її як 

«діяльність, що передбачає розробку і здійснення заходів, спрямованих на регулювання 

міжетнічних стосунків та забезпечення функціонування існуючих етнічних структур» 

[172, с. 9].  

Становлення сучасної політичної нації в Україні відбулося значно пізніше, ніж в 

інших країнах Центрально-Східної Європи. Цей процес набув незворотних рис лише 

протягом останніх двох-трьох років, проте завершеним його і нині назвати не можна 

(показовим є хоча б той факт, що і досі близько 8 % респондентів соціологічних 

опитувань вважають себе громадянами Радянського Союзу, а близько 30 % респондентів 

стійко надають перевагу локальній і регіональній ідентичності перед національною). 

Упродовж більше двох десятиліть, які минули після проголошення України незалежною 

державою, більша частина населення прожила в стані невизначеності й розмитості 

ідентичності.  

Становлення модерної (політичної) української нації відбувається за умов, коли 

автентична етнічна культура в усьому розмаїтті її локальних варіантів практично є 

витісненою із повсякденної практики іншими формами людської активності та взаємин. 

Елементи традиційної картини світу і системи цінностей інтеріоризуються, проявляючись 

саме через суб’єктивність мистецьких творчих процесів, через внутрішній простір 

особистості, стають прихованою пружиною розгортання тих чи інших соціальних 

феноменів. Будь-який представник етнічної спільноти (національної меншини) цілком 

успішно може давати собі раду поза інституціями спільноти і як громадянин, наділений 

усіма юридичними та фактичними можливостями і навіть стимулами, брати участь у 

загальнонаціональних (суспільних, економічних, культурних) процесах України. 

На думку деяких дослідників [112, с. 111-112], з урахуванням факторів геополітики та 

етнічності можна виділити чотири основні моделі подальшого розвитку української 

державності (рис. 5.15).  
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Рис. 5.15. Моделі розвитку української державності 

 
Відповідно до підходу, перша модель побудована на ідеї «поліетнізму», яка 

базується на розумінні багатонаціональної структури населення України [526]. Цим 
пояснюється намагання прихильників моделі застосування на теренах української 
держави політики федералізму або регіоналізації. Основною тезою моделі «двоетніч-
ності» є ідея про постійне змагання між представниками українського та російського 
етносів за лідерство у сфері політики, ідеології, культури й інтелектуальний рівень. 
Третя модель «моноетнічної» України пропагується й знаходить суттєву підтримку 
серед прихильників націоналістичної ідеології. Четверта концепція передбачає 
необхідність поділу українського суспільства на титульний етнос та етнічні меншини, 
й на думку автора, є ліберальним варіантом третьої моделі. Деякі автори вважають, 
що в процесі розбудови української держави, зважаючи на існуючі етнонаціональні 
чинники в українському суспільстві, запропоновано три рівні моделей подальшого 
розвитку (рис. 5.16).  

 

 
Рис. 5.16. Рівні моделей подальшого розвитку української держави 

 

Ми погоджуємося з думкою автора, що незважаючи на необхідність врахування 
всіх рівнів можливого розвитку, реалізація на українських теренах репресивної моделі є 
практично неможливою, враховуючи особливості національної психології українців та 
історичні традиції державотворення [322]. Другий рівень також не зовсім відповідає 
потребам часу, оскільки українська держава й суспільство й так тривалий час перебу-
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вають у перехідному, перспективному, проміжному стані. Крім того, такі моделі не мають 
часової віддаленості та чіткої довгострокової перспективи. Ми поділяємо точку зору 
авторів, що в процесі розбудови української держави необхідно використовувати 
гуманоцентричну модель, яка розрахована на тривалу перспективу [321]. 

В основі цієї моделі лежить ідея про людину як носія певних духовних цінностей, а не 

носія спільних особливостей, що в умовах сучасних змін світу є досить актуальним й 

передбачає формування гуманістичного погляду особи і народу на цінності як свої, так і 

чужі, шанування життя, природного права кожної нації на державницьку самостійність 

[394]. Позитивним є той факт, що модель розрахована на перспективу, але її ефективність 

буде залежати від зовнішніх обставин та основних тенденцій подальшого розвитку світу. 

Головним завданням держави при виборі такої моделі подальшого розвитку буде 

необхідність подолання відчуження громадянина від держави, фаталізму власного 

існування, песимізму сприйняття навколишнього світу, які є наслідками, зокрема, і 

невдалих проектів суспільної організації людства [321]. За таких умов успішність впро-

вадження моделі та ефективність функціонування держави та її інституцій залежатиме від 

стимулювання індивідів до якісних змін, суттєвої переоцінки цивілізаційних надбань 

людства, здатності людини усвідомити власне призначення, програмувати і само-

організовувати власне життя, детермінувати свою діяльність. Ми погоджуємося з думкою 

деяких авторів, що для досягнення бажаних результатів необхідно сформувати 

принципово новий світогляд, який повинен включати усвідомлення людства як 

цілісної системи, але ставити такі завдання можливо тільки після досягнення певного 

рівня консолідації спільноти. 

3. Суттєві геополітичні зміни, які відбулися на початку ХХI ст., призвели до чергової 

глобальної трансформації, яка, у свою чергу, призвела до подальшого загострення 

широкого спектра суперечностей. Доктрина мультикультуралізму виникла як відповідь 

на необхідність подолання конфліктів у поліетнічних суспільствах, до складу яких 

входить декілька етнонаціональних співтовариств, у тому числі й корінних народів. 

Сучасні тенденції поліетнічного соціуму, стан і перебіг трансформаційних процесів, 

деформація соціокультурного поля актуалізують звернення до подолання етнонаціо-

нальних конфліктів у добу глокалізації і досягнення їх сталого економічного та 

соціального розвитку. Стан сучасного суспільства характеризується посиленням 

конфліктогенного потенціалу, який викликаний існуючими протиріччями національних 

інтересів держав світу та супроводжується виникненням системи нових загроз їхній 

безпеці, що потребує формування етнополітичної безпеки на етапі сучасного держа-

вотворення [75, с. 45].  

На наш погляд, саме наявність національної держави, яка є фактором консолідації, 

згуртованості суспільства на основі національної ідеї, суперечлива щодо процесу 

універсальної домінанти людського існування. Уявлення майбутнього світового 

співтовариства як наднаціональної держави без кордонів наразі не зустрічає підтримки 

широких мас населення, що бачать у розвитку державності гарантії збереження власної 

національної самобутності зі своєю системою цінностей і пріоритетів. Як слушно 

зауважив М. Жулинський, «тільки національні культури здатні вистояти у цьому 

навальному зіткненні з раціоналізмом і прагматичністю глобального технотронного 

Великого Модерну і уникнути гуманітарної катастрофи» [179, с. 5]. Національні 

культури як цілісні системи цінностей, що успадкували народні культури, мораль, 

традиції, науку, здатні протистояти глобальній низькопробній надкультурі, в якій вони 

можуть бути приречені на «розчинення і знеособлення», на втрату свого цивілізаційного 

обличчя. Саме тому, щоб уникнути тотального підкорення глобальним технотронним 

світом і зберегти себе як носія певних національних культурних цінностей, людині 

необхідно мати певну систему самозахисту в особі національної держави [284, с. 275]. 

Остання має володіти комплексом солідарної відповідальності і правових гарантій, 
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вироблених і узгоджених у межах співдружності держав (наприклад, Європейська 

хартія місцевого самоврядування; Європейська хартія регіональних мов і мов меншин 

тощо), які зумовлюють збереження і розвиток національної культури. 

Свого часу більшість європейських країн розглядала принцип мультикультуралізму як 

один із найефективніших методів запобігання етнічного сепаратизму та етнонаціоналізму, 

який передбачав впровадження політики культурної диференціації, яка мала на меті 

збереження та підтримку культурних та етнічних особливостей замість їх повного 

нівелювання та знищення. Передбачалося, що заміна етнічно-мовної політики «плави-

льного казана» політикою «грубо нарізаного салату» сприятиме подальшому здійсненню 

ідеї свободи і рівності на рівні мовних та етнічних груп й подальшій уніфікації 

громадянських прав.  

Але яку б модель мультикультуралізму не обрала та або інша країна, головним 

принципом обраної моделі повинен бути принцип культурної свободи, який передбачає 

надання індивідам права жити відповідно до власного вибору та мати можливість 

оцінювати й інші наявні варіанти розвитку [151, с. 100], оскільки у «соціологічному плані 

цей концепт відбиває специфіку суспільства новітнього часу: рефлексивність і прагнення 

до особистісної автономії» [236]. Про наявність такої свободи можна говорити лише у 

тому випадку, коли у особи є реальна можливість приймати рішення, які напряму не 

залежать від етнічної приналежності, мови, релігії тощо.  

Для того, щоб подібна політика не спровокувала вибуху національного сепаратизму і 

не призвела до нових етнічних конфліктів, необхідно виробити поліетнічну і мульти-

національну концепцію демократії, яка б поєднувала в собі ідеї єдності державної 

нації і багатоманітності етнонацій, які її складають [277, с. 20-21].  

4. Комплекс проблем, пов’язаних із ростом міграційних потоків, займає сьогодні 

лідируючі позиції щодо низки питань. Імміграція, що є необхідним ресурсом еконо-

мічного розвитку, створює такі проблеми для приймаючих країн, які сьогодні розгля-

даються значною частиною суспільства і політичною елітою як загрози їх соціальній 

стабільності й національній ідентичності. Від успішного вирішення проблем регулювання 

імміграції та створення ефективних механізмів інтеграції мігрантів здебільшого залежить 

забезпечення життєздатності демократії та спадкоємності європейської цивілізаційної 

традиції. 

Проблему зростання міграційних потоків та збільшення кількості представників інших 

етносів українська влада нарешті помітила й звернула увагу на проблему інтеграції 

іноземців в українську політичну націю. Адже досить часто саме мігранти, внаслідок 

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

нетолерантності [613, с. 6-7]. З метою вирішення проблеми, що виникла, українській владі 

необхідно виробити низку заходів, які будуть направлені на: 

 сприяння збереженню і розвитку культури, мови, задоволенню культурних 

потреб закордонних українців; 

 притягування закордонних українців та їх громадських організацій до заходів, 

ініціатив щодо піднесення міжнародного іміджу України; 

 розроблення і впровадження заходів інтеграції іммігрантів та реінтеграції 

громадян України, які повертаються, в українське суспільство; 

 розвиток співпраці з країнами, які приймають трудових мігрантів з України з 

метою гарантії їх правового і соціального захисту; 

 створення умов для розширення гуманітарних контактів із закордонними 

українцями; 

 організація домовленостей для вільного налагодження і підтримання зв’язків 

громадян України з представниками свого етносу та їх громадськими організаціями за 

межами України [379]. 
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Відомо, що у більшості країн українці схильні асимілюватися, аніж відстоювати 

свою ідентичність. Часто українці-емігранти відмовляються від механізмів захисту та 

розвитку самобутностей меншин, що пропонуює їм країна проживання. Підтримка 

діаспори є чинником не лише утвердження української національної ідентичності за 

кордоном, а й формування відповідного іміджу країни в цілому. 

5. Реальність вимагає осмислення ситуацій, що ґрунтуються на необхідності досяг-

нення гармонійного розвитку етнонаціонального соціуму, забезпечення етнонаціональної 

ідентичності та укоріненості націй у їх реальному бутті, буттєвості культури. Особливо це 

стосується суспільств, що модернізуються, які відроджують свою державність, процес 

становлення яких пов’язаний із необхідністю забезпечення стабільності поліетнічного 

соціуму. 

Реалізація цих завдань сприятиме розробці пріоритетних напрямів удосконалення 

забезпечення стабільності поліетнічного соціуму, який перебуває у перманентній 

конфліктогенній ситуації, та переходу на якісно вищий, неконфліктний і якісний щабель 

розвитку соціуму з урахуванням сучасних цивілізаційних тенденцій.  
Властиві глобалізації уніфікація і стандартизація посилюють етнічну й національну 

самосвідомість, прагнення до ідентичності, самовизначення народів, зростання етнічної 
диференціації і фрагментації, все більшого значення набувають поняття «батьківщина», 
«нація» тощо. Як відзначає Л. Іонін, традиційне, органічне у процесі глобалізації світу не 
тільки не відмирає, а навпаки, актуалізується, що означає активізацію консервативних 
засобів мислення та поведінки, активізацію консервативної політики [208, с. 399]. На 
думку І. Каганця, дезінтеграція, яка супроводжується посиленням соціального і 
політичного хаосу, зростанням збройних конфліктів, поступово охоплює всі регіони, 
навіть ті, в яких зараз переважають інтеграційні процеси. Це викликано зростанням 
потоків біженців, які дестабілізують благополучні країни, а також зниженням еконо-
мічного потенціалу високорозвинутих держав, що зменшує контрольованість 
«проблемних» регіонів [216, с. 117]. На зумовленість етнонаціональних процесів 
глобальними впливами цивілізації, де діють тенденції інтеграції і диференціації, вказує 
Л. Шкляр: «якщо перша із них, сприяє формуванню цілісності світу та зближенню націй, 
народів, культур, але загрожуючи разом з тим небезпекою уніфікації та нівеляції, то друга 
тенденція, стаючи, бар’єром на цьому шляху, виконує своєрідну самозахисну функцію 
щодо етносів та народів, які прагнуть зберегти свою ідентичність» [597, с. 5]. Взаємодія 
цих тенденцій визначає зміст суперечок, унаслідок яких, з одного боку, з’являються 
наднаціональні організації та інститути, а з іншого – постають окремі суверенні держави, 
орієнтовані на захист етнонаціональних інтересів. 

Становлення України як незалежної поліетнічної держави, формування української 
політичної нації потребують розробки та впровадження виваженої, демократичної 
етнонаціональної політики. Багатоетнічність народу України, котрий включає зараз 
представників понад 130 національностей, на початку ХХІ ст. стає важливим чинником 
соціальних, політичних процесів, що відбуваються в суспільстві. Дедалі стає 
очевиднішим, що для стабільного розвитку України є необхідним урахування інтересів та 
створення необхідних умов для розвитку національних груп, які налічують нині  
14 мільйонів чоловік і проживають або за межами своїх національно-державних утворень, 
або не мають їх взагалі [315].  

Зазначимо деякі тенденції етнічного розвитку та складну етнокультурну палітру 
українського суспільства: 

1. історичний досвід співіснування представників різних етносів на території 
України дає підстави говорити про переважаючий безконфліктний тип розвитку 
міжетнічної взаємодії [238];  

2. Україна є поліетнічним утворенням, з тривалим перебуванням основних складових 

у складі інших держав, що залишило до сьогодні суттєвий вплив на політичному, 

економічному, культурному та соціальному рівнях. 
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У процесі етнополітичного ренесансу в Україні чітко виявляються дві основні 

тенденції, по-перше, це прагнення побудувати національну державу, по-друге, це 

процеси відродження етнічної самобутності елементів етнонаціональної структури, 

які відбуваються за умов посилення етнічної солідарності, внутрішньої групової 

згуртованості й активізацією етнічних рухів за реалізацію прав меншин [55, с. 193]. 

Етнічна самосвідомість українців завжди була і є нині багатошаровою, пов’язаною з 

усвідомленням своєї причетності до держави, до нації, до краю [162, с. 221]. 

Проблема збереження етнічної різноманітності при поліваріативності культури є 

досить актуальною на сьогодні. Це пояснюється, передусім, посиленням процесів 

глобалізації та стандартизації суспільного життя, які призводять до певної однотипності 

способу життя внаслідок процесів урбанізації та прогресу у засобах передачі інформації, 

що призводить до суттєвої нівеляції локальних етнічних елементів способу життя. Крім 

того, спрацьовує механізм самозбереження етнокультурних спільнот, який породжує 

потребу визначення своєї особливості, пошук свого коріння, бажання відчувати своє 

національне «я», посилює прагнення до збереження етнічної самобутності вихідцями 

з різних етносів, які мешкають в одному етнополітичному організмі. 

Саме тому більшість зарубіжних дослідників вважає, що основою розвитку та 

збереження етнічної ідентичності є необхідність наявності спільних об’єктивних та 

суб’єктивних характерних рис або ж певної їхньої комбінації. Частіше за все основну 

роль у процесі збереження етнічної ідентичності відіграють такі об’єктивні чинники, 

як спільна територія та культурні особливості. На думку деяких дослідників, не 

можна недооцінювати значення субєкттивних факторів таких, як етнічна свідомість, 

етнічні почуття тощо. Можна погодитися з їх твердженням щодо того факту, що чим 

більша наявна кількість вказаних ознак у певної групи, тим більше вони відповідають 

оптимальному типу етнічної спільноти. Адже, як ми вже згадували, питання етнічної 

належності є особистою справою кожної людини, але є необхідною передумовою для 

задоволення потреби особи належати до складу певної спільноти [318, с. 423].  

У сучасному світі великої популярності набирають екзогамні шлюби, які є однією з 

причин поширення маргінальності серед представників етнічних груп внаслідок існу-

вання етнічно змішаних сімей, в яких не дотримуються та не зберігають етнічних 

традицій. За певних умов етнічними маргіналами можуть ставати й представники 

етнічних груп, зокрема внаслідок іншого мовного, культурного середовища. Проблему 

маргіналів необхідно вирішувати на особистісному рівні у сфері самосвідомості. Напри-

клад, М. Шульга пропонує чотири моделі вирішення цієї проблеми: 1) психологічна, 

моральна подвійність «розірваність душі між культурами», етносами, мовами; 2) само-

ідентифікація з одним із етносів; 3) усвідомлення себе космополітом; 4) самоідентифікація 

себе з двома, трьома етносами» [296, с. 168].  

На думку більшості дослідників, певна кількість громадян України вирішила для себе 

проблему маргіналізації за допомогою самоідентифікації себе з одним із представлених 

на території держави етносів. Отже, підтримавши ідею незалежності України, вони 

здебільшого надали перевагу українському походженню. 

Так історично склалося, що деякий час різні частини України перебували під впливом 

інших держав, що наклало свій відбиток на етнічну структуру українського суспільства. 

Сьогодні в Україні сформувалося досить стійке утворення, яке включає (відповідно 

до перепису населення 2001 року) більш ніж 130 етносів. Основним ядром української 

нації звичайно ж є українці (українська етнонація, приблизно 77,8 % населення), але 

також населення України складається з національних меншин та спільнот із невизна-

ченим статусом (21,4 %), і представників окремих етносів (0,8 %) [171, с. 13]. Серед 

національних меншин слід згадати: росіян (найбільша національна меншина, що 

нараховує понад 8 млн громадян), білорусів, болгар, угорців, румунів, поляків, євреїв, 

вірмен, греків, татар, циган, азербайджанців, грузинів, німців. До етнічних груп з 
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невизначеним статусом слід зарахувати кримських татар, гагаузів, караїмів, кримчаків 

(їх бажано вважати корінними народами, враховуючи відсутність наявності держави поза 

межами України). Інших громадяни України неукраїнського етнічного походження 

можна класифікувати як представників етносів, поділяючи на групи представників етно-

сів і окремих представників етносів. Останнє зумовлене їхньою чисельністю – від кількох 

тисяч до 2-3 осіб. Це іжорці, ороки, ескімоси, в’єтнамці, корейці, курди та інші. Такі 

елементи виникають і зникають, насамперед, унаслідок новітніх міграційних процесів, до 

яких активно залучена Україна [163, с. 87]. 

Етнічні спільноти населення України представлені також субетносами. Вони 

нерідко ототожнюються з етнографічними групами, які виникають усередині етносу, 

усвідомлюють свою єдність з ним, але відрізняються специфічними рисами традиційно-

побутової культури, мовними діалектами та мають самоназву [286, с. 131]. Виникнення та 

існування субетносів зумовлювалося особливостями господарської системи, тривалим 

проживанням на локальній території, сімейними міграціями на нові терени тощо. 

Наявність та збереження таких груп зумовлено комплексом суспільно-політичних, 

релігійних та інших чинників. Субетноси відіграють важливу роль в етнічній структурі 

суспільства. Збільшуючи поліфакторність етносу, субетноси, як не парадоксально, все ж 

надають його структурі більшої стабільності та гнучкості, їхня самобутність та 

суперництво, як правило, не носять антагоністичного характеру, тому не порушують 

головного етнічного моноліту, який лише зміцнюється завдяки збереженню внутрішньої 

етнографічної мозаїчності [228, с. 54]. В українському етносі до субетносів можна 

зарахувати, наприклад, бойків, гуцулів, лемків, поліщуків, подолян, литвинів, русинів 

та інші етнографічні групи. Такі групи існують також серед росіян, кримських татар, 

греків, молдован, циган, угорців, поляків [163, с. 99].  

Достатньо розмаїтою є етнічна культура українців. Багатство культури створюється, 

насамперед, завдяки різноманітності її елементів. Але внаслідок суспільних катаклізмів 

першої половини XX ст. більшість автентичних народних традицій була зруйнована. 

Зараз ми намагаємося реконструювати втрачені традиції, відновити своє коріння. Для 

цього необхідно повертатися до осмислення визначальних світоглядних форм, 

притаманних українській культурі. Серед них осмислення архетипу Родючої Землі, 

образи лісу та степу (орієнтація на землеробську культуру). Саме вони визначали появу та 

поширенність того чи іншого способу життя на територіях проживання етносу, 

найбільш суттєвим чином вплинули на культурогенез української нації та на формування 

провідних характеристик її національного характеру. 

Сучасна конфігурація етнонаціональної структури є збалансованою, але часто 

культурна поведінка і мовна орієнтація деяких груп українського суспільства не 

збігаються з їхньою національною приналежністю [163, с. 201]. Наприклад, Схід та 

Південь України залишаються значно русифікованими внаслідок політики Росії та 

Радянського Союзу протягом декількох століть.  

Україна стала незалежною державою, проте ще не стала єдиною нацією. Наша нація у 

своєму історичному минулому часто була не солідарною поміж окремими своїми 

частинами, це ми бачимо і зараз: розмежування України на чітко окреслені, з одного 

боку, Захід та Центр, з іншого – Південь та Схід. У чому ж причина протистояння 

регіонів? У цивілізаційній орієнтації: з одного боку, Європейський Союз, НАТО, з іншого – 

Єдиний економічний простір, союз із Росією та Білорусією. 

Відмінності, які існують між східними та західними територіями в Україні, складають 

потенційний виклик для територіальної цілісності держави та є певною перешкодою для 

можливих перспектив розвитку українського суспільства як єдиної нації [588]. 

Підґрунтям цих розбіжностей є низка причин: мовна, культурна, релігійна та ін. відмін-

ність українського суспільства; перебування українських земель у складі різних держав, 

що сприяло встановленню соціально-економічних та культурних відмінностей між 
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регіонами України. Саме тому проблема подолання регіонального та політичного 

роз’єднання країни, необхідність інтеграції та консолідації українського суспільства є 

головним пріоритетом державної політики. Інтеграція України до європейських і світових 

структур потребує також трансформації політичних, економічних та соціальних структур. 

Доречно нагадати про підхід В. Фесенко [568], який передбачає основні напрями 

подальшої інтеграції українського суспільства (рис. 5.17).  

 

 
 

Рис. 5.17. Основні напрями політики інтеграції  

українського суспільства за В. Фесенком 

 

Крім вказаних трьох напрямів, на думку автора [568], варто також звернути особливу 

увагу на необхідність децентралізації державного устрою України, подальшій інтеграції 

регіональних еліт в загальнонаціональну, політичну та адміністративну еліту та 

впровадження інтеграційної гуманітарної політики (рис. 5.18). 
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Рис. 5.18. Напрями інтеграційної гуманітарної політики 

 

На думку автора, саме стратегія подальшої інтеграції українського суспільства 

повинна стати одним із основних пріоритетів державної політики.  

Конституція України зобов’язує державу «сприяти консолідації та розвиткові 

української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові 

етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і 

національних меншин України» [256]. Низка законодавчих актів України (Закони України 

«Про національні меншини в Україні», «Про ратифікацію Рамкової конвенції про захист 

національних меншин», «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов 

меншин» та ін.) спеціально визначають правові засади розвитку національних меншин, 

що, своєю чергою, є аргументом на користь тенденції до поліетнічності українського 

суспільства [163, с. 34]. 

Тому держава повинна сприяти: 

– участі представників різних елементів етнонаціональної структури у прийнятті 

рішень, які їх стосуються, особливо на регіональному та місцевому рівнях;  

– формуванню власних адміністративно-управлінських структур в етнічних 

ареалах (кримські татари, румуни, угорці) із закритими циклами (дитячий садок – школа – 

вищий навчальний заклад), підготовку спеціалістів етнічними мовами тощо [171, с. 7-8]; 

– створенню умов для формування системи толерантності у міжетнічній взаємодії; 

– створенню можливості для високої соціальної мобільності на рівні етнічних 

груп, можливості тих чи інших спільнот задовольнити етнокультурні, а то й політичні 

інтереси своїх членів; формувати завершену мовну і культурну інфраструктуру та 

потужну підтримку етнічної батьківщини. Зв’язки з країною походження стимулюють 

збереження і розвиток самобутності тих частин етносів, які мешкають на теренах 

іншої держави. Вони, як правило, отримують моральну, матеріальну та фінансову 

Формування сучасної української ідентичності (нової, сучасної 

системи ідентифікуючих символів українства) 

Формування в Україні єдиного інформаційного простору, але 

без штучної і прискореної українізації теле- і радіо-ефіру 

Інтеграційна гуманітарна політика передбачає: 

Гнучке розв’язання мовного питання (зміцнення державного 

статусу української мови поряд з введенням можливості 

офіційного статусу для регіональних мов і мов меншин на рівні 

територіальних громад, районів і областей) 

Налагодження та зміцнення громадських і культурних зв’язків і 

обмінів між регіонами (потрібна державна програма розвитку 

міжрегіональних зв’язків) 
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підтримку від країн походження у різних формах (через державні органи, громадські 

організації). Оскільки такі контакти й зв’язки останнім часом активізуються, постала 

необхідність їхнього правового регулювання. Воно здійснюється в межах Закону України 

«Про національні меншини в Україні» (ст. 15, 17) міждержавних, міжвідомчих угод та 

діяльності урядових змішаний комісій. На сьогодні діють такі угоди з Німеччиною, 

Молдовою, Росією, Литвою [163, с. 300];  

– створенню належних умов для збереження й розвитку етнокультурної 

самобутності українців: пропаганда цінностей національної культури (організації 

недільних шкіл, обмін культурними надбаннями між регіонами (виставки, виступи 

колективів художньої самодіяльності, ярмарки, знайомство з фольклором, звичаями, 

народним мистецтвом), тури вихідного дня). 

Усе це слід ретельно враховувати, формуючи та здійснюючи державну етнополітику в 

Україні, особливо, коли йдеться про визначення пріоритетів етнокультурного, зокрема 

мовного, розвитку, форм і способів захисту етнічних прав титульної нації та національних 

меншин, моделі міжетнічної взаємодії тощо [171, с. 11].  

Світова практика свідчить, що надання національним меншинам і етнічним групам 

гарантованих колективних прав і свобод є одним із головних умов політичної стабільності 

в багатонаціональних країнах. Права, що необхідні для збереження самобутності, 

спадщини та гідності меншин, набувають кількох форм: право меншин на існування; 

користування досягненнями власної культури, мови та їх розвиток; створення і 

забезпечення функціонування національних шкіл та інших навчальних закладів, 

можливість викладання рідною мовою; гарантії представництва в державних органах. 

Ієрархія серед національних меншин, яка наявна і в Україні, характерна для пере-

важної більшості поліетнічних держав. Утім, у сучасній Україні етнічна стратифікація 

суспільства на титульний етнос та національні меншини не відображає ієрархії етнічних 

статусів, котра спостерігається в інших країнах [176, с. 89-90]. В Україні, особливо 

враховуючи кримськотатарську проблему, етнічна стратифікація гіпертрофована, що 

й становить потенційну небезпеку для стабільності етнополітичної ситуації, адже 

ієрархія як така вже містить у собі потенціал конфлікту [317]. 

За умов поглиблення процесів інтернаціоналізації, які ставлять принципово нові, 

більш складні завдання, що потребують відповідальності й максимуму зусиль, 

найважливішими для визначення міжнародного становища української держави стають її 

досягнення в демократизації внутрішнього життя, твердженні верховенства права, 

створенні ефективної економіки й соціальної сфери. Це є своєрідною перепусткою в 

цивілізоване міжнародне співтовариство, відсунувши на другий план традиційні 

геополітичні параметри. Формалізована інтеграція в Об’єднану Європу вимагає від 

держав-претендентів адаптації національного законодавства і політичної практики до 

узгоджених на цьому просторі правових норм. При цьому геоекономічний статус 

країни залишається однією з головних умов для зовнішньо- та внутрішньополітичних 

маневрів і дозволяє зайняти певну позицію у глобальній системі координат. 

Однак, отримавши незалежність, наша держава поки що не має довгострокової 

національної стратегії, програми реінтеграції до Європи, чітко означених національних 

інтересів. Натомість українському суспільству характерні слабкість традиційних 

соціоекономічних зв’язків, соціальне розшарування, формування передумов міжетнічних 

і міжконфесійних конфліктів, незавершеність консолідації титульного етносу, брак 

національної свідомості тощо, що позбавляє державу міцного етносоціального ядра, 

навколо якого б ефективно формувалася ідентичність політичної нації. Труднощі 

національного самоствердження України на міжнародній арені, перетворення її на 

впливовий геополітичний суб’єкт пояснюються внутрішніми розбіжностями як на 

регіональному (що зумовлені історико-культурними обставинами й виражаються у 
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потягу населення Сходу до Росії, Заходу до Європи), так і державному (розрізненість 

поглядів впливових політичних сил, віддаленість влади від народу тощо) рівнях. 

Розташування української держави в місці перетину трьох величезних геополітичних 

масивів – Євразійського, Атлантичного та Ісламського – автоматично робить її 

об’єктом геополітичного впливу у процесі трансформації світового ладу, надаючи 

унікальні переваги серед пострадянських країн і водночас утворює низку проблем.  

У процесі розбудови власної державності кожна країна вирішує проблему конфлікту 

національного, що інстинктивно кличе до закріплення більше вигідних позицій за своїм 

етносом і побудовою такого суспільства, яке б рівною мірою захищало інтереси всіх, 

створюючи єдиний, консолідований соціум. Як показує світова практика найбільшого 

успіху в його розв’язанні домоглися ті країни, які в основу своєї державності поставили 

об’єднавчі принципи громадянства, що дозволили перевести категорію «нації» з 

етнічного виміру в політико-правове, раціональне значення. Геополітичне положення 

України уможливлює вибір на користь західної (ліберальної демократії, вільного 

ринку) чи східної моделі (етатистських настанов, колективізму). В етнополітичній пло-

щині сприйняття європейської геополітичної орієнтації для України означало б відтво-

рення загальноприйнятої в Європі концепції щодо титульного етносу та національних 

меншин, які разом становлять об’єднану громадянством політичну націю. Натомість 

євразійська геополітична орієнтація для нашої держави означала б сприйняття 

концепції поліетнічності України або позиціювання українців як складової частини 

східнослов’янського суперетносу. Кожна із вказаних геополітичних орієнтацій суворо 

корелюються з відповідними внутрішньополітичними силами, які їх підтримують та з 

відповідними моделями етнонаціональної політики.  

Таким чином, для подальшого розвитку незалежної України та її полі етнічного 

суспільства необхідні:  

 використання національної ідеї, національних інтересів як ідеології розвитку 

країни; 

 збереження незалежності й керованості в політиці, економіці та культурі, 

забезпечення всіх умов для національної безпеки; 

 попередження будь-яких етнотериторіальних домагань, які пов’язані не тільки 

з абстрактними претензіями, але й реальною територіальною експансією. Подібні 

претензії й спроби перегляду кордонів, що висувалися з боку країн-сусідів України є 

абсолютно неприйнятними. Ми вважаємо, що у рамках демократичної парадигми 

територіальний аспект національної політики припускає заборону на спроби перегляду 

кордонів, встановлених і визнаних відповідно до міжнародних угод, а також відмову 

від етнічного принципу визначення кордонів суб’єктами міжнародного права;  

 поліпшення правової діяльністі у сфері врегулювання етнонаціональних стосунків, 

гарантування прав і свобод людини у цьому контексті та екскортування послідовної й 

системної державної етнонаціональної політики; 

 забезпечення процесу консолідації українського народу, створення настроїв 

міжетнічної взаємотерпимості;  

 прогресу розвитку етнічної, мовно-культурної та релігійної питомості українського 

народу, корінних народів і національних меншин, задоволення їх етнокультурних потреб; 

 створення необхідних умов для безболісного входження представників інших 

етносів до українського суспільства; 

 побудувати такі відносини з конкретними етнічними групами, що не порушують 

функціональні засади суспільства й спираються при цьому на наукові методи керівництва. 
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Висновки до розділу 5 
 

 

Після набуття Україною незалежності в країні значно пришвидшився процес 

етнонаціонального відродження. Це пов’язано зі зростанням етнічної самосвідомості 

громадян, що вимагає постійного перегляду своєї етнічної самовизначеності. Сучасне 

суспільство етнічно мозаїчне. У світі існує приблизно 3,5 тисяч етнічних спільнот. 

Різноманітність мов, неповторна своєрідність звичаїв, традицій, соціальних інститутів, 

ідей, цінностей, звичайно, ускладнюють взаєморозуміння й взаємодію між людьми. 

Загострення етнічних відносин вимагає їх ретельного дослідження в цілях напрацювання 

досвіду врегулювання цих проблем: передбачення та попередження конфліктних 

ситуацій, і особливо, запобігання повної асиміляції та зникнення невеличких самобутніх 

етнічних утворень. 

Держава визначальним чином впливає на зміст управлінських рішень, оскільки 

сама визначає основні цілі у сфері етнічного життя суспільства. Проте політика, не 

підкріплена належним чином ефективними технологіями впливу, не може повноцінно 

реалізувати свій конструктивний потенціал, тому що політика офіційної влади вступає 

часто (нерідко внаслідок провокативних чинників) у конкуренцію з політикою і діями не 

просто опозиції, а з відверто антидержавницькими та антинаціональними силами, які 

спираються не тільки на суто політичні ресурси, а й на цілий арсенал інших більш 

небезпечних засобів. Очевидно, настав час більш активного пошуку альтернативних 

упереджувальних заходів переходу від голослівних політичних декларацій і стратегічних 

орієнтацій до предметної діяльності у цій важливій суспільній сфері. Задля цього 

необхідно розвивати наукові пошуки і практичні розробки у галузі етнополітичних 

технологій, які, на жаль, перебувають ще у зародковому стані. 

Практичний досвід засвідчує, що однією з головних передумов оптимізації 

етнополітичних процесів, а у підсумку – досягнення політичної стабільності в таких 

поліетнічних за складом населення державах, як Україна є надання національним 

меншинам і етнічним групам гарантованих колективних прав і свобод. Отже, на 

державному рівні представляється необхідним використання субсидіарної моделі 

етнонаціональної політики – політики точної адекватності, в рамках якої активна роль 

відводиться, насамперед, громадянському суспільству та його інститутів. При цьому 

за державою повинні зберегтися нормативна, координуюча і контрольна функції. Функція 

ж вертикальної інтеграції української етносистеми повинна забезпечуватися єдиним 

духовно-ідеологічним, політико-правовим, соціально-економічним простором. 

На сьогодні Україна вийшла на рівень моделі державності, яка ґрунтується на 

етнічному принципі її формування, але її перебудова не є природнім процесом, оскільки 

відсутні основні громадянські складові в суспільстві. Розвиток незалежної України 

здебільшого відбувався на моноетнічній основі, саме тому перехід до полі культурності є 

не бажаним для держави, оскільки в кінцевому підсумку може коштувати їй неза-

лежності та територіальної цілісності. Крім того, для впровадження елементів 

поліцентричності не має відповідного ґрунту у вигляді, приміром, федералістської 

традиції. Більш того не існує навіть об’єктивних передумов для розбудови федеративної 

Української держави, які б ґрунтувалися на ментальних засадах організації життя 

українського народу. Тому унітарна модель з відповідним балансом централізації 

влади і демократичного представництва громадян держави максимально відповідає 

умовам розвитку України. До того ж у період трансформаційних змін у суспільстві 

нововведення, які послаблюють інституційні можливості держави, не бажані. 


