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Глобальні політичні зміни такі, як розпад СРСР і утворення на його території 

незалежних держав, з одного боку, послужили сприятливою основою для переосмислення 

національних проблем і духовного відродження націй, а з іншого – викликали до життя в 

національних державах такі явища, як націоналізм і сепаратизм, міжнаціональні 

конфлікти. У цій ситуації етнополітичні процеси на території України набули складного і 

суперечливого характеру, що знайшли свій прояв, з одного боку, у розширенні соціально-

політичної самостійності, підвищенні етнічної та національної самосвідомості народів 

України, з іншого – виявилися у наростанні кризових явищ, що проявляються в соціально-

економічному, політичному, територіально-статусному, духовно-моральному аспектах. 

Нагальним стає завдання формування нової державної етнополітики, що дозволяє 

ефективно регулювати етнічні й політичні відносини на державному і національному 

рівнях. Основні наукові й практичні результати дослідження полягають у нижчевикла-

деному. 

1. Характеризуючи стан наукової розробки проблеми у працях вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, слід констатувати, що, незважаючи на значну увагу до проблем 

державного управління етнонаціональними відносинами, недослідженими залишаються 

питання обґрунтування основних концептуальних положень державної етнополітики в 

умовах глобалізації та інтеграції України до європейської спільноти. Необхідність 

дослідження цієї проблематики зумовлена: 

 тенденціями загострення проблем у сфері етнонаціональних відносин;  

 неспроможністю держави адекватно реагувати на виклики глобалізації, регіо-

налізації та інших супроводжуючих процесів; 

 недостатнім рівнем її науково-теоретичного осмислення в умовах системного 

реформування державної влади й демократизації українського суспільства в напрямі 

формування політичної української нації. 

Тому актуальною, на наш погляд, є необхідність у наукових дослідженнях теоретич-

них проблем етнополітики, термінологічної визначеності базових категорій проблематики 

державної етнополітики, об’єктивного наукового осмислення етнічних явищ, питань  

забезпечення політичної і правової захищеності малочисельних народів і націона-

льних меншин в Україні в умовах глобалізації, регіональних аспектів етнополітики, 

подальшого вдосконалення механізмів реалізації державної етнополітики тощо. 

2. Глобалізаційні процеси помітно впливають на розвиток етнополітичних процесів і 

системну трансформацію українського суспільства. Виявляється тенденція залучення 

країни до нового, глобального світопорядку при посиленні націоналістичних і сепара-

тистських рухів. «Вбудовування» країни в глобальну економічну систему аж ніяк не 

гарантує згладжування міжнаціональних суперечностей. Реалізації державного 

потенціалу України в певній мірі перешкоджають геополітичні бар’єри, до числа яких 

можна зарахувати зовнішні (політичні режими колишніх союзних республік, доктри-

нальний принцип русофобії в країнах колишньої соціалістичної співдружності, колишніх 

традиційних супротивників СРСР, екстраполюючих претензії на сучасну Україну), а 
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також внутрішні бар’єри, що перешкоджають включенню України в новий світопо-

рядок та полягають у системно-структурній суперечності між державними та 

національними інтересами і цінностями в самому українському суспільстві. 

3. Ефективна державна етнополітика є провідною ланкою в управлінні міжетнічними 

відносинами в Україні, тому що за її допомогою забезпечується національна цілісність 

держави, гармонізація територіальних етнополітичних взаємин. Для підвищення 

ефективності державної етнонаціональної політики слід систематизувати заходи, що 

здійснюються державою. Особливо це стосується узгодженості законів та інших 

нормативно-правових актів. Слід констатувати, що поряд з нормами законодавства 

щодо розвитку українського етносу, захисту національних меншин залишаються 

нереалізованими Конституційні положення щодо корінних народів, неприйнятий новий 

закон про національні меншини. Існує необхідність у доповненні та прийнятті Концепції 

державної етнонаціональної політики, яка має передбачати приведення соціальних, 

культурних, інформаційних систем у відповідність до тих цивілізаційних викликів, які 

постали на даний час перед Україною, та у врахуванні впливу геополітичних факторів. 

Нагальною потребою для України в галузі міжетнічних стосунків і посилення режиму 

захисту меншин слід вважати розробку та ухваленння єдиного «антидискримінаційного» 

закону. Новий законодавчий акт має визначати такі поняття, як дискримінація, пряма 

та непряма дискримінація, позитивна дискримінація тощо та містити перелік конкретних 

заходів, якими має бути забезпечено дотримання принципу рівного ставлення до 

національних меншин у трудових та бізнесових відносинах, у площині соціального 

забезпечення, охорони здоров’я та освіти. 

4. Інституціоналізація етнополітичних процесів у контексті формування етнопо-

літики в Україні потребує:  

а) відновлення роботи центрального органу виконавчої влади у статусі міністерства, 

уповноваженого здійснювати етнонаціональну політику в державі та його регіональних 

підрозділів у структурі обласних державних адміністрацій, підвищення їх владно-

управлінського статусу;  

б) налагодження чіткої координації діяльності органів виконавчої влади у 

питаннях етнополітичного розвитку та вдосконалення механізму управління етно-

національними процесами як на державному, так і на регіональному рівнях;  

в) проведення своєрідної «етнополітичної» експертизи управлінського потенціалу 

держави, здійснення добору та розстановки професійних кадрів по всій владній вертикалі, 

а також забезпечення підготовки нових професійних кадрів через запровадження 

навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які 

працюють у сфері національних відносин;  

г) налагодження реальної взаємодії між державними інституціями та громад-

ськими організаціями національних меншин через запровадження реальних механізмів 

реалізації задекларованих державою прав національних меншин (на законодавчому 

рівні через виділення фінансових ресурсів для виконання загальнонаціональних і 

регіональних програм у етнонаціональній сфері);  

д) для покращення співпраці громадських організацій етнічних спільнот та владних 

інституцій України, покликаних реалізовувати державну етнополітику як на місцях, так і 

на загальнодержавному рівні, пропонується розробити кілька пілотних проектів, які б 

започатковували процеси етнокультурного розвитку, кооперації та суспільної 

самоорганізації спочатку на регіональному рівні з тим, щоб після опрацювання та аналізу 

отриманих результатів стала б можливою їх реалізація і на загальнодержавному;  

е) доцільним є налагодження податкових механізмів (системи податкових пільг), 

які стимулювали б розвиток економічної ініціативи та комерційної діяльності організацій 

національних спільнот з метою забезпечення їх фінансової самостійності. 
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5. Аналіз наявних моделей державного регулювання етнополітичними процесами 

свідчить, що в умовах глобалізації захист етнічних спільнот неможливий без суттєвого 

збільшення ролі держави в управлінні цими процесами. Централізація управління 

етнополітичним розвитком дозволяє ізолювати етнічний сектор від впливу негативних 

чинників глобалізаційних тенденцій, однак її недоліками є створення тиску на державний 

бюджет, незначний рівень залучення громадян у процес прийняття рішень щодо 

вирішення проблем загальнодержавного і регіонального рівня, і, як показує практика, 

політична неприйнятність протекціоністських методів в умовах плюралістичного 

суспільства. Оптимальна державна етнонаціональна політика регулювання будується 

на виваженому співвідношенні принципів централізації / децентралізації, адже в сучасних 

демократичних правових державах важливою є активна участь усіх суб’єктів 

етнополітичного процесу у визначенні пріоритетних напрямів державної політики. 

Центральна роль держави полягає у формуванні стратегії національного розвитку та 

координації колективних зусиль усіх суб’єктів діяльності у визначеному напрямі. 

Успішна реалізація державної етнополітики вимагає скоординованих дій органів держав-

ної влади і місцевого самоврядування в досягненні спільної мети сприяння розвитку 

етнічних меншин та попередження суперечностей між завданнями етнонаціональної 

політики та політики держави щодо розвитку інших сфер, зокрема економічної, 

соціальної, інформаційної, освітньої.  

6. Порівняльний аналіз етнополітичних процесів у світі та Україні у контексті 

сучасного державо- та націєтворення показує тісний взаємозв’язок етнонаціональних 

та глобалізаційних факторів. Глобальні процеси зумовили нерівномірність динаміки 

кількості та питомої ваги різних етнонаціональних спільнот у межах сучасної України. 

В етнонаціональній структурі значною мірою під дією глобального чинника, насамперед, 

різко зросла частка кримських татар, вірмен, азербайджанців і зменшилася кількість 

росіян, євреїв, поляків та німців. Значення і характер впливу чисельних етнонаціональних 

спільнот на етнокультурну ситуацію та політичні процеси зумовлюються здебільшого 

ареалом їх розселення, кількісними показниками, мірою зв’язку з материнським етноре-

гіоном (країною походження), характером вплетення етнічної спільноти в політичну 

систему, ступенем впливу на прийняття політичних рішень. 

7. Особливості етнонаціонального розвитку України в умовах глобалізації дозволяють 

зробити висновок, що етнополітична ситуація в країні, з одного боку, характеризується 

толерантністю, спрямуванням до стабілізації та інтеграції національних меншин в 

український соціокультурний простір, з іншого – прорахунками влади в етнічній сфері. 

Так, ще досі не прийнята концепція етнополітичного розвитку, складними залишаються 

відносини української влади з кримо-татарським народом, проблемною є підтримка 

діаспори, постійно збільшується кількість бажаючих емігрувати з України. Недостатня 

залученість національних меншин (крім росіян) і корінних народів у процес прийняття 

життєво важливих для них рішень призводить до відсутності ефективної координації 

реалізації державної етнополітики в системі органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування та інші.  

Водночас можна виділити деякі незаперечні плюси в діяльності владних структур у 

цій сфері. По-перше, те, що Україні, одній з небагатьох посткомуністичних країн, у перші 

роки свого незалежного існування вдалося запобігти серйозним міжетнічним конфліктам; 

по-друге, законодавство України в питаннях збереження ідентичності та культурної 

самобутності національних меншин загалом відповідає кращим світовим і європейським 

стандартам. 

8. Світовий досвід державного регулювання етнополітичних процесів свідчить про те, 

що одним із головних завдань органів державної влади є вирішення питань, пов’язаних із 

етнічними меншинами, які поділяються на дві категорії: ті, що традиційно проживають на 

цій території, та ті, що іммігрували через різні обставини. Прив’язка регулювання етно-
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політичного процесу до вирішення територіального спору малоефективна, оскільки межі 

етнічних груп практично ніколи не співпадають із адміністративними кордонами. 

Вирішення етнополітичних проблем силовими методами також представляється малое-

фективним, оскільки, крім людських жертв, загрожує закріпленням негативних стерео-

типів, зростанням етнічної самосвідомості й можливістю виникнення конфлікту.  

Досвід політико-правового регулювання етнополітичних процесів в європейських 

країнах свідчить, що найбільш ефективним способом регулювання етнополітичних про-

цесів є зміщення акцентів з політичної складової етнічності на культурну та поєднання 

трьох принципів:  

 відмова від силових методів;  

 застосування демократичних механізмів; 

 добра воля учасників. 

Сучасна державна етнополітика України повинна бути спрямована на вироблення 

нових підходів до створення сприятливих умов для розвитку етнічних спільнот, 

співіснування і взаємодії етнічних спільнот між собою та до відносин етнічних 

спільнот та етнічних груп із державою, та передбачати  нормативно-правові, органі-

заційні, фінансові, мовно-культурно-освітні заходи. 

9. Сучасний етап політичних реформ, які проводить українська держава, не може 

бути оцінений однозначно, тому що, з одного боку, реформи в значній мірі сприяють 

деполітизації етнічності, тим самим знижуючи її конфліктний потенціал, а, з іншого боку, 

можуть істотно дестабілізувати етнополітичну ситуацію, знищуючи такий важливий 

ресурс легітимності влади, який склався за пострадянський період, як система етнічного 

представництва. У разі якщо українська держава не запропонує інший, настільки ж 

значущий ресурс легітимності, велика ймовірність нелояльності відстороненої від влади 

етнократичної еліти. 

Для подальшого вдосконалення регулювання етнонаціональною сферою в умовах 

глобалізації органам державної влади необхідно: 

по-перше, запропонувати привабливе національно-державне обґрунтування 

перетворень; 

по-друге, знайти способи участі та контролю над процесами формування та 

соціалізації регіональних етнічних спільнот та еліт; 

по-третє, компенсувати можливі політичні витрати, які несуть етнічні спільноти з 

високим рівнем напруженості та очевидною соціально-економічною вигодою 

проведених перетворень; 

по-четверте, розробити механізми зниження етнічної напруженості за рахунок 

переведення її в інші сфери (наприклад, соціально-економічну). 

Реалізація заходів, спрямованих на удосконалення державного управління етнона-

ціональними відносинами передбачає залучення загальнодержавних та регіональних 

програм до розв’язання конкретних проблем в етнонаціональній сфері. 


