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ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ  

ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ:  

ДОСВІД КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

 

У статті досліджується державна етнополітика як інструмент вирішення 

національних протиріч і формування сприятливих правових умов для національно-

культурного і громадсько-політичного розвитку етносів та націй. Доводиться, що 

особливо актуальним є досвід, накопичений у країнах Центральної та Південно-Східної 

Європи. Політико-правовою умовою ефективної етнополітики в Україні повинна 

стати підтримка політичної суб’єктності національних спільнот. 

Ключові слова: етнополітика, національні спільноти, етнічні спільноти, етнічні 

групи, Україна. 

 

Лендел Р. А. Перспективы совершенствования этнополитических отношений в 

Украине: опыт стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

В статье рассматривается государственная этнополитика как инструмент 

разрешения национальных противоречий и формирования благоприятных правовых 

условий для национально-культурного и общественно-политического развития этносов 

и наций. Особенно актуальным в этом плане является опыт, накопленный в странах 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Политико-правовым условием эффективной 

этнополитики в Украине должна стать поддержка политической субъектности 

национальных сообществ. 
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сообщества, этнические группы, Украина. 

 

Lendel R. A. Prospects of improving of ethno-political relations in Ukraine: on the 

experience of the countries of Central and South-Eastern Europe. 

The article examines the state ethnic policy as a tool for solving of domestic conflicts 

and creating an enabling legal environment for national and cultural, social and political 

development of ethnic groups and nations. It is shown that is especially relevant experience 

gained in Central and Southeast Europe. Political and legal conditions of effective ethnic 

policy in Ukraine should be to support political subjectivity of national communities. 

Key words: ethnic policy, national communities, ethnic communities, ethnic groups, 

Ukraine. 

 

Розробка державної етнополітики, яка пропонувала б інструментарій вирішення 

етнонаціональних протиріч і сформувала сприятливі правові умови для національно-

культурного і громадсько-політичного розвитку етносів та націй, є необхідною 

передумовою для збереження соціальної стабільності у поліетнічних державах. Багатий 

досвід в цьому напрямі накопичений в країнах Центральної та Південно-Східної 

Європи. Дезінтеграція одних та формування нових держав, зміни у структурі 

політичних систем привели до виникнення та ескалації етнонаціональних конфліктів, 

наростання сепаратистських тенденцій. Проте ефективна європейська та 

євроатлантична інтеграція, запровадження демократичних норм та соціально-

політичних практик дали можливість зняти гостроту етнонаціонального протистояння, 

локалізувати та навіть погасити конфлікти.  

Мета і завдання дослідження – аналіз політико-правового статусу етнічних 

спільнот в сучасному українському суспільстві, вивчення досвіду державної 

етнополітики країн Центральної та Південно-Східної Європи, визначення можливостей 

та перспектив застосування позитивних аспектів такого досвіду в етнополітичній 

діяльності Української держави. 

Ступінь розробки проблеми. Проблеми етнополітики є предметом дослідження 

значної кількості вітчизняних науковців, що зумовлено поліетнічністю сучасних 

держав та необхідністю науково обґрунтованої владної політики в цій сфері. Певні 

етнонаціональні аспекти життєдіяльності держави розглядали попередні покоління 

українських учених і громадських діячів, зокрема Д. Антонович, О. Бочковський, 

В. Винниченко, М. Грушевський, М. Драгоманов, М. Костомаров, В. Липинський, 

С. Рудницький, І. Франко, С. Томашівський. Центральною ідеєю їхньої наукової 

спадщини можна вважати обґрунтування права на існування української нації як 

особливої етнокультурної спільноти та пошук відповідей на проблеми її політичної 

самоорганізації. Сучасні українські вчені О. Антонюк, І. Варзар, В. Євтух, 

В. Котигоренко, І. Кресіна, В. Крисаченко, І. Курас, О. Кривицька, А. Леонова, 

О. Майборода, Л. Нагорна, О. Рафальський, С. Римаренко, Л. Шкляр та ін. мають значні 

напрацювання з етнополітологічної проблематики. Основними аспектами, до яких 

звертаються науковці, є статус етнонаціональних меншин в Україні, становлення 

державної політики щодо них, аналіз сучасного правового становища етнонаціональних 

меншин у контексті конституційного і міжнародного права. Проте, на нашу думку, 

потребує подальшого дослідження зарубіжний досвід формування державної 

етнополітики та запровадження успішних практик в українські реалії. В цьому плані 

пріоритетним бачиться вивчення досвіду країн Центральної та Південно-Східної 

Європи, що зумовлено такими чинниками: спільністю історичного минулого цих країн 

та обширних територій сучасної України; географічною близькістю та тісними 
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економічними та соціокультурними зв’язками; необхідністю подолання спільної 

комуністично-тоталітарної спадщини у вирішенні етнонаціональних проблем; 

вивченням досвіду інтеграції цих країн в європейську та євроатлантичну спільноту, яка 

була б неможлива без ефективної етнонаціональної політики. Сучасний період 

розвитку людства зумовлює нові виклики та загрози в системі етнонаціональних 

відносин. В умовах глобалізації відбувається політизація етнічності, що стає однією з 

основ традиціоналізму як моделі протистояння вестернізації та збереження 

національної самоідентичності. Ескалація міжетнічних конфліктів та посилення 

національного сепаратизму широко використовується деякими державами для 

реалізації своїх геополітичних інтересів.  

Виклад основного матеріалу. Аналіз етнополітики потребує виділення її структури 

сутнісних ознак. О. Майборода вважає, що феномен етнонаціональної політики існує у 

двох вимірах: по-перше, як і політика взагалі, етнонаціональна політика є процесом 

розподілу влади, в якому беруть участь мобілізовані етнічні спільноти, захищаючи свої 

інтереси; по-друге, це система запланованих кроків і заходів, що їх здійснюють 

державні органи з метою створення у межах своєї юрисдикції гармонійної моделі 

міжетнічного співжиття [1, с. 77]. На нашу думку, етнополітичні відносини потребують 

виділення в структурі діяльності державних органів рівня місцевого самоврядування. 

Це зумовлено етнічною самобутністю різних регіонів України і необхідністю 

реалізовувати політику, адаптовану до місцевої проблематики. Особливе значення 

такий підхід набуває в умовах процесів децентралізації влади та формування 

об’єднаних територіальних громад. Представницькі органи на місцях хоч не мають 

повноважень щодо законодавчого регулювання етнополітичних відносин, проте можуть 

ініціювати внесення конкретних змін в правові акти, приймати певні рішення в межах 

власної компетенції. Їхня роль особливо значима при створенні оптимальних умов для 

реалізації культурно-освітніх інтересів етнонаціональних спільнот.  

Дослідник О. Антонюк вважає, що до сфери етнополітики входять система 

законодавчих, організаційних та ідеологічних заходів, що здійснюють держава, партії, 

громадські організації, спрямованих на задоволення потреб суб’єктів етнополітичного 

процесу, пов’язаних зі специфікою їх етнокультурного розвитку; регулювання 

міжнаціональних (міжетнічних) відносин; усунення чинників міжетнічної напруженості 

й міжетнічних конфліктів [2, с. 23]. Такий підхід дає можливість розглядати 

етнополітику як внутрішньодержавну модель регулювання етнонаціональних відносин. 

Проте необхідно враховувати вплив зовнішніх чинників, які зумовлені як 

глобалізаційними процесами, так і геополітичними інтересами інших країн. У першому 

випадку ми стикаємося з існуванням визнаних міжнародною спільнотою політико-

правових норм, що визначають стандарти національної етнополітики. Європейська 

інтеграція передбачає імплементацію у вітчизняне законодавство норм таких базових у 

цьому плані правових актів, як «Європейська хартія регіональних мов або мов 

меншин», «Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного 

самовираження» та ін. Сама національна модель етнополітики повинна формуватись в 

жорстких рамках визначених правових норм, запровадження яких є достатньо складним 

і суперечливим. Регулювання мовної проблеми в Україні до цього часу викликає 

значний суспільний резонанс та є предметом маніпуляцій деяких політичних партій. 

Сучасна світова практика та міжнародний вплив унеможливлюють такі моделі 

етнонаціональних відносин, що базуються на національній чи расовій сегрегації чи 

закріплюють виключне панування однієї нації. В практиці міждержавних відносин є 

спроби впливу на внутрішню ситуацію в країні через політичну мобілізацію 

представників окремих етнічних спільнот. В умовах російської експансії на сході і 

півдні України актуалізоване русинське питання, що трансформується в поширення 
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сепаратистських гасел щодо створення так званої «Підкарпатської Русі». В країнах 

Центральної та Південно-Східної Європи є достатня кількість різноманітних суспільно-

політичних та культурно-освітніх об’єднань, які обстоюють ідеї зміни сучасних 

кордонів і ностальгують за «споконвічними етнічними територіями», які зараз 

перебувають у складі України. Залишки імперського мислення достатньо живучі на 

рівні буденної свідомості і мають відчутний вплив на етнополітичні відносини. 

На загал європейська традиція передбачає дві можливі моделі етнополітики: 

1) асиміляційну (інтеграційну); 

2) мультикультурну [3, с. 133]. 

Асиміляційна (інтеграційна) модель передбачає досягнення певного рівня 

культурної однорідності, а також максимально можливе формування культурної та 

етнічної єдності. В історичній ретроспективі вона була актуальною для більшості 

європейських країн. В сучасний період така модель трактується швидше як негативна, 

оскільки передбачає втрату етнокультурної ідентичності малих етносів і їх розчинення 

в середовищі корінної чи титульної нації. 

Мультикультурна модель в етнополітиці ґрунтується на концепції нації-поліса і 

тому є спрямованою на формування єдиної політичної, при цьому багатоманітної, 

культурної, расової та етнічної спільноти в межах однієї держави [4]. Таку модель 

етнополітики намагаються втілювати у практиці політико-управлінського процесу 

більшість сучасних європейських країн. Проте вона достатньо складна, неоднозначна і 

пов’язана зі значними викликами та загрозами. 

Формування державної етнополітики в Україні передбачає забезпечення 

відповідних правових засад. Їх ми розглядаємо через такі аспекти: ратифікація 

міжнародних нормативних актів, що регламентують засади етнополітичної діяльності 

національних держав; імплементація європейських правових норм у національне 

законодавство; утвердження відповідної правової практики в діяльності органів 

державної влади, місцевого самоврядування та громадсько-політичних організацій 

етннонаціональних спільнот. 

Україна виконала зобов’язання щодо ратифікації таких базових правових актів, як 

«Рамкова конвенція про захист прав національних меншин», яка увійшла у правове 

поле України ще 9 грудня 1997 р., та «Європейська хартія регіональних мов або мов 

меншин» (ратифікована Законом України від 15 травня 2003 р.). 20 січня 2010 р. 

Україною була ратифікована Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм 

культурного самовираження [5], яка закріплює свободу форм культурного 

самовизначення корінних народів та етнічних меншин, передбачає дотримання гідності 

та поваги до всіх культур. 

Українське законодавство в основному відповідає європейським стандартам. Воно 

гарантує право громадян вільно обирати та відновлювати національність [6]. Держава 

зобов’язується забезпечувати належні умови для розвитку та збереження національно-

культурної самобутності національних меншин. Проте дослідники та представники 

етнонаціональних об’єднань наголошують на певній невизначеності та неоднозначності 

окремих норм вітчизняного законодавства у сфері етнополітики. Зокрема, мова йде про 

проблему визначення поняття «національна меншина» та відсутність правової 

процедури визнання чи надання цього статусу [7, с. 231]. Відсутність чітких критеріїв 

для ідентифікації національних меншин утруднює процеси легалізації громадсько-

політичних об’єднань і створює основи для маніпулятивних і деструктивних впливів. 

Достатньо неоднозначно оцінюється міжнародними інституціями та вітчизняними 

експертами Закон України «Про засади державної мовної політики», прийнятий у 

2012 р. [8]. Сам процес прийняття цього законодавчого акту був складний і далеко не 

бездоганний в частині дотримання відповідних процедур. Певною мірою це стало 
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основою для негативного суспільного резонансу. Проте і самі норми закону мають 

неоднозначний характер і не відповідають положенням Конституції України. Закон 

визначає засади державної мовної політики в Україні та вводить нові поняття 

«регіональної мови», «регіональної мовної групи». Згідно закону, регіональна мова – це 

мова, яка традиційно використовується в межах певної території держави громадянами 

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

населення цієї держави, або відрізняється від офіційної мови (мов) цієї держави [8]. 

Регіональними мовами в Україні, таким чином, визнаються російська, білоруська, 

болгарська, вірменська, гагаузька, ідиш, кримськотатарська, молдавська, німецька, 

новогрецька, польська, ромська, румунська, словацька, угорська, русинська, караїмська, 

кримчацька. При цьому відсоток носіїв регіональної мови на компактній території їх 

проживання повинен становити 10 % і більше. Проте не визначено поняття 

традиційного використання, перелік мов достатньо звужений. Багато дослідників та 

громадських діячів вважає помилкою відсутність закріпленого статусу української 

мови як єдиної державної мови, справедливо зауважуючи, що в багатьох регіонах 

України вона потребує захисту та активної підтримки.  

Проблематичним є процес формування політичної суб’єктності етнонаціональних 

меншин через їх політичне представництво та функціонування етнічних партій. 

Делегування своїх представників у центральні та регіональні органи влади давало б 

можливість не лише представляти і захищати свої інтереси, але і стимулювало б 

підвищення політичної активності національних меншин. Такий механізм сприяв би 

зміцненню основ громадянського суспільства та посиленню інтеграційних процесів. 

Актуальним є досвід країн Центральної та Південно-Східної Європи у вирішенні цих та 

низки інших проблемних питань. Відносно визначення правового статусу 

етнонаціональних меншин, то законодавство більшості країн цього регіону чітко 

визначає кількісні та якісні критерії для їх встановлення та правового оформлення. При 

чому визначальним критерієм виступає все-таки самоідентифікація громадян на 

предмет належності до певної етнонаціональної спільноти. Крім того, у Польщі існує 

офіційно прописаний перелік національних та етнічних меншин, що знімає будь-які 

питання такого плану. Запровадження чітких критеріїв дало б можливість вирішити 

давню проблему із визначенням правового статусу русинів на Закарпатті. З одного 

боку, є значна кількість осіб, які себе вважають русинами (за різними оцінками близько 

10 тис.), Закарпатська обласна рада на підставі Закону України «Про національні 

меншини в Україні» від 1992 р. прийняла рішення, яке дозволяло жителям області 

записати свою національність «русин». Водночас такий крок не був підтриманий 

центральними органами влади [9, с. 6]. Треба відмітити, що під час перепису 2001 р. 

русини мали можливість самостійно ідентифікувати себе в рубриці «інша 

національність». Однак лідери русинства сприйняли такий підхід як несправедливий, 

оскільки у підсумку русини були віднесені до загального числа представників 

українського етносу. Саме визначення правового статусу русинів є найбільш 

дискусійним питанням у їхніх відносинах з офіційними структурами. Такою 

невизначеністю прагнуть скористатись російські спецслужби для ескалації протестних 

настроїв та розвитку сепаратистських тенденцій. Крім того, у Конституції України, 

порівняно з основними законами інших цільових країн, відсутнім є окремий розділ, 

який безпосередньо стосувався б питання захисту прав національних меншин, однак 

вони побіжно є зафіксованими у розділі 2 «Права, свободи та обов’язки людини і 

громадянина» [10]. 

Щодо забезпечення основ політичної суб’єктності етнонаціональних меншин, 

важливим є запозичення досвіду країн Центральної та Південно-Східної Європи в 

політиці партійного будівництва. В них законом передбачена окрема процедура 
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реєстрації етнічних партій: зниження кількості необхідних підписів для їх створення; 

дозволено функціонування регіональних політичних сил на територіях, де проживають 

представники етнічності, інтереси якої репрезентуються. Запровадження таких норм в 

Україні дало б можливість більш повно враховувати регіональні особливості та сприяти 

зростанню політичної суб’єктності етнонаціональних спільнот.  

Рада Європи, здійснюючи постійний моніторинг виконання Україною 

міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав національних меншин, оприлюднила 

заяву консультативного комітету, де наголосила на потребі вдосконалення законодавчої 

бази у сфері захисту прав національних меншин, відновлення функціонування 

спеціалізованого органу влади, ліквідація якого привела до звуження можливостей для 

представників етнічних спільнот впливати на зміст етнополітики. На думку 

європейських фахівців, потрібними є більш чіткі процедури надання фінансової 

підтримки культурної діяльності меншин, вирішення мовних та освітніх проблем [11]. 

Як значний недолік відзначається відсутність єдиної державної етнонаціональної 

стратегії в Україні.  

Таким чином фахівці, у тому числі міжнародні експерти, все більше звертають 

увагу на недосконалість українського законодавства, його невідповідності 

міжнародним правовим стандартам, зокрема у питанні двозначного трактування змісту. 

Існує низка суперечностей, які можуть стати приводом порушення міжетнічної злагоди 

в суспільстві, окрім відсутності законодавчого трактування категорій «національність», 

«національна меншина» чи «корінний народ» до їх ототожнення, що, відповідно, 

передбачає суб’єктивну можливість підвищення статусу окремої етногрупи в умовах 

відсутності чіткої нормативної процедури набуття статусу національної 

меншини [12, с. 665].  

Підсумовуючи аналіз досліджуваної проблеми, необхідно відзначити нагальну 

необхідність удосконалення правової основи регулювання етнополітичних відносин в 

Україні. Недостатньо лише ратифікувати загальноєвропейські конвенції, необхідно 

здійснювати послідовну політику щодо їх реалізації у соціальній практиці. Необхідно 

чітко визначити критерії набуття статусу національної меншини, достатньо 

ефективною була б практика закріплення на законодавчому рівні переліку етнічних 

меншин. Потребує удосконалення практика державної фінансової підтримки 

культурної та освітньої діяльності національних об’єднань. Проте, на нашу думку, 

найважливішим є цілеспрямоване політико-правове сприяння формуванню політичної 

суб’єктності етнічних спільнот через партійні об’єднання та процедури 

представницької демократії. 
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