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В  українській науці проблема 
політичної нації набуває особливої 
гостроти. Концепція української 
політичної нації виходить з того, 

що йдеться про “новаційне етнополітичне 
поняття, метаетнічну, політичну спільність, яка 
передбачає плідне “співіснування” в ній 
соціальних та етнонаціональних “підрозділів”, 
категорій основного рівня – класів, прошарків, 
націй, національних груп” [1]. Попри 
засоціалогізованість такого поняття справді 
треба визнати рацію його авторові 
Ю.І.Римаренку, що йдеться про етнополітичне 
поняття і водночас метаетнічну та політичну 
спільність. При такому підході “знімається” 
питання внутрішнього розвою української нації 
та етнічних меншин, їх справжньої, а не уявної 
консолідації”, “справжньої”, а не гіпотетичної 
інтеграції” [2]. 
У преамбулі чинної Конституції України на 

позначення української політичної нації 

вживається поняття “український народ” як 
сукупності “громадян України всіх 
національностей”. Непрямо від поняття 
української політичної нації відштовхується 
стаття 11 Основного Закону, в якому 
зазначається: “Держава сприяє 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”. 
Саме цим зумовлюється основне завдання 

запропонованої статті: обгрунтування ролі 
національних меншин як суб’єктів 
української політичної нації, а також як 
напряму практичної політики держави. 
Опрацьовуючи названу наукову проблему, 
автор спирається на довідкову і дослідницьку 
літературу. Йдеться насамперед про збірники 
документів і матеріалів [3]. Важливе значення 
мають синтетичні праці, в яких узагальнюється 
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досвід національно-державного будівництва в 
незалежній Україні, пояснюється відповідна 
термінологія [4],      а також монографічні 
праці, які з’явилися в останній час [5]. Окремо 
слід назвати міжнародно-правові документи, 
які стосуються національних меншин [6]. 
Дискусії про українську політичну націю 

пов’язані з тим, що “всеукраїнський, 
всеполітичний організм” деякими вченими 
порівнюється з “радянським народом” у 
меншому масштабі. Водночас оперування 
категорією “політична нація” створює 
передумови для різних спекуляцій. Приміром, 
великодержавницькі сили пропонують 
трактувати населення Криму як відповідник 
“російської політичної нації” чи “кримської 
політичної нації”, а можливо – “російсько-
української політичної нації” [7]. У зв’язку з 
подібними дискусіями виникають питання про 
Україну як національну державу, тобто державу 
титульної нації, хоч вона захищає права 
національних меншин. Такі дискусії підживлює 
положення преамбули нашої конституції про 
те, що вона спирається на багатовікову історію 
українського державотворення і на “здійснене 
українською нацією, усім Українським народом 
права на самовизначення”. 
Нинішня Україна керується духом 

патріотизму і демократії, набутого ще в 
попередні періоди своєї історії. Йдеться 
насамперед про прогресивні законодавчі акти 
1917-1918 років. Наша держава підтвердила 
спадкоємність своєї національної політики з 
аналогічною політикою Центральної Ради, а не 
так званою “ленінською національною 
політикою”, що запроваджувалася упродовж 
семи десятиліть історії українського народу. 
Такий висновок має важливе теоретичне і 
практичне значення, наголошуючи на тому, що 
незалежна Україна відмежовується від 
спадщини Української РСР у царині 
національного питання. 
Розкриваючи суть національної політики 

Центральної Ради, М.Грушевський писав: 
“Повнота національного життя, котрої ми 
добиваємося для українського народу, не 
повинна затоплювати інших народностей і 
обмежувати їх змагання до свобідного розвитку 
своєї культурної і національної стихії” [8]. Його 
запевнення такого права однозначне: “Право 
національних меншостей буде 
забезпечене!” [9]. Вони, білоруси, великороси, 
євреї, чехи, молдовани, “мусульмани” та інші 
народності, матимуть “пропорціональне 
представництво” в державних органах 
Української Народної Республіки. Отож, гасло 
“Україна для українців”, яке висунули окремі 
особи і дрібні гуртки, суперечить вимогам 
“організованого поступового українства”. 
До подібного пояснення М.Грушевського слід 

підходити в конкретно-історичному контексті. 

Як відомо, 22 січня 1918 року Центральна Рада 
ухвалила закон про національно-персональну 
автономію, за яким “кожна з населяючих Україну 
Націй має право в межах Української Народної 
Республіки на національно-персональну 
автономію, себто право на самостійне 
устроєння свого національного життя, що 
здійснюється через Орган Національного 
Союзу, влада якого шириться на всіх його 
членів, незалежно від місця їх заселення в 
межах Української Народньої Республіки” [10]. 
Отже, національно-персональна автономія не 
грунтувалася на територіальному принципі. 
Право на національно-персональну автономію 
беззастережно отримали російська, єврейська і 
польська меншини, а білоруси, чехи, 
молдовани, німці, татари, греки і болгари для 
реалізації цього права мали подати від кожної 
національності заяву з підписами 10 тисяч 
громадян. Національний Союз підтримувався 
фінансово за рахунок державного бюджету. 
Члени таких союзнів складали на добровільній 
основі “національний кадастр”. 
У повному обсязі правом на національно-

персональну автономію скористалася єврейська 
меншина. Звісно, тодішні умови не сприяли 
реалізації цього закону. “Проте, – пише 
В.Маркусь, – він був першою й унікальною в 
своєму роді спробою розв’язання 
міжнаціональних стосунків та меншостової 
політики [11]. Такий самий принцип 
національно-персональної автономії 
використали країни Балтії в 20-х роках ХХ 
століття (Литва, Латвія і Естонія). З повними 
застереженнями можна твердити, що ідею 
національно-персональної автономії, на 
нашу думку, реалізують нині кримські 
татари, які мають свій меджліс. 
При дослідженні проблеми політико-

правового статусу національних меншин 
важливе значення має їх визначення. В.Євтух 
пише: “До національних меншин, – належать 
групи громадян неукраїнської національності, 
які проживають на її території, є меншими за 
чисельністю від української нації, виявляють 
почуття національного самоусвідомлення та 
спільності між собою і зацікавлені добровільно 
зберігати й розвивати свою етнокультурну 
самобутність” [13]. В умовах нашої держави 
особливої ваги набуває питання оптимального 
взаємозв’язку національних меншин з 
титульною нацією, яка зазнавала упродовж 
тривалого часу політики денаціоналізації, чого 
не слід зводити до русифікації, адже інші 
частини українців піддавалися мадяризації, 
румунізації, полонізації і навіть словакізації. 
На противагу іншим колишнім союзним 

республікам Україна зуміла уникнути 
міжнаціональних конфліктів, саме завдяки 
зваженій національній політиці. Національні 
меншини м’яко інтегрувалися в українське 
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суспільство, хоч доводилося розв’язувати 
непрості проблеми, зокрема в Криму, куди в 
період перебудови почали масово повертатися 
незаконно депортовані тоталітарним режимом 
народи, насамперед кримські татари, що 
потягло за собою необхідність розв’язання 
різних проблем, насамперед їх влаштування на 
рідній землі, без жодної допомоги з боку тих 
союзних республік, які вони розбудовували 
упродовж майже півстоліття. 
На основі Акту проголошення незалежності 

України Президія Верховної Ради України 
схвалила звернення “До громадян України всіх 
національностей”. Звернення фактично визнає 
українську політичну націю під назвою “народ 
України”, який разом з українцями складають 
представники більше як 110 національностей 
(росіяни, євреї, білоруси, молдавани, поляки, 
болгари, угорці, кримські татари, румуни, 
греки, гагаузи та інші). Осудивши попередню 
політику гноблення духовного життя націй, їх 
мов і культур, звернення проголосило “нову 
добу в розвитку міжнаціональних відносин в 
Україні” [14]. “Незалежна Україна, – 
зазначається в ньому, – як правова 
демократична держава, керуючись 
загальновизнаними нормами і принципами 
міжнародного права в національній сфері, 
Декларацією про державний суверенітет 
України, забезпечить рівні політичні, 
економічні і соціальні права всіх громадян, 
повну свободу розвитку всіх національних мов і 
культур” [15]. 
Прихильники демократичних реформ 

заявили про те, що вони відмежовуються від 
тих, “хто не визнає права на вільний розвиток 
кожної національної меншини в Україні або 
зневажає культуру будь-якої національної 
меншості, її мову чи звичаї” [16].  
Форум інтелігенції в своїй резолюції 

зазначив: “Акт від 24 серпня 1991 р. є 
фактичним відновленням державності України і 
не потребує підтвердження ні з юридичного, ні 
з політичного, ні з морального погляду” [17]. 
Турбуючись про консолідацію демократичних 
сил для розбудови Української держави на 
засадах національної злагоди, взаєморозуміння 
громадян незалежно від національності, 
вірувань та політичних уподобань, Форум 
інтелігенції запропонував схвалити “Закон про 
національні меншини в Україні”, яким: а) 
реабілітувати репресовані народи України 
(німців, поляків, греків, татар, інших); б) 
гарантувати представникам репресованих 
народів та їх нащадкам можливість отримання 
громадянства України незалежно від 
нинішнього місця проживання; в) передбачити 
можливість повернення представників 
репресованих народів на постійні місця 
проживання в Україні” [18]. Водночас 

підтримано право кримсько-татарського народу 
на відновлення національної державності на 
своїй батьківщині, зазначаючи, що реалізація 
цього права не зачіпає інтересів українського і 
російського населення та представників інших 
національностей на півострові. В свою чергу 
кримські татари привітали незалежність 
України і висловилися проти спроб 
“повернути” Крим Росії [19]. Звісно, в такому 
разі Українська держава має визнати меджліс 
як найвищий і єдиний представницький орган 
кримсько-татарського народу.  
Російські шовіністи заперечували право 

України на Крим, трактуючи Указ Президії 
Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року 
“Про передачу Кримської області зі складу 
РРФСР до складу УРСР” як царський 
“подарунок” Хрущова. В.Буткевич 
проаналізував історію Криму після його 
захоплення Російською імперією, а також 
названий указ, зазначив, що передача 
півострова Українській РСР не суперечила 
нормам міжнародного права. Як юрист він 
показав недоречність розв’язувати це питання 
референдумом населення Криму, бо населення 
не має такого права: тут суб’єктом виступає не 
Крим, а Україна, частиною якої є територія 
півострова [19].  
Крим зазнавав особливої русифікації. За 

даними перепису 1989 року з 2 430 495 
постійних жителів півострова російську мову 
назвали рідною 2 008 597 осіб, або 82,6% 
населення області. Російську мову вважають 
рідною, як стверджує статистика, 47,3% 
українців, 64,8% білорусів, 42,9% молдаван, 
64,2% латишів, 93,3% євреїв, 86,5% караїмів, 
71,5% кримчаків, 76,4% греків, 67,1% поляків, 
60,5% корейців, 76,8% німців та ін. Такі 
результати зумовлені політикою русифікації 
компартійної влади, адже українці не мали на 
півострові жодної школи. Те саме стосується й 
інших народів, представники яких проживали в 
Криму. Водночас, як наголошує В.Радчук, під 
час перепису чимало українців записано 
росіянами [20]. Саме такими методами 
українофоби намагалися відірвати Крим від 
України, показати перевагу на ньому 
російськомовного населення. Насправді за 
переписом 1989 р. в Криму проживало 626 тис. 
українців [21]. Як пише В.Наулко, “розв’язання 
міжнаціональних проблем можливе не шляхом 
перекроювання карти розселення народів, 
територіального розмежування, перегляду 
кордонів (це викличе лише зростання 
бюрократичного апарату і нове загострення 
міжнаціональних відносин), а шляхом 
створення умов для інтеграції етнічних 
спільностей, всебічного розвитку народу 
України, тобто всього населення республіки, 
незалежно від його національності” [22]. Треба 
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додати, що йдеться про політичну інтеграцію, а 
не етнічну. 
Перед всенародним референдумом, який 

підтвердив Акт проголошення незалежності 
України, в Одесі відбувся Перший 
Всеукраїнський Міжнаціональний Конгрес. В 
його зверненні наголошується: “Імперська 
ідеологія була побудована на ідеї 
денаціоналізації всіх народів і утвердження 
єдиного, безликого, позбавленого історичного 
коріння, та зате слухняного радянського 
народу. Залишки тоталітарного режиму і досі 
не допускають, що різноманітність націй в 
демократичній державі може створити 
гармонію вищого порядку, заснованого не на 
терорі, а на засадах демократичних законів, 
рівноправності і взаємоповаги” [20]. 
Схваливши Акт проголошення незалежності 
України, учасники конгресу висловили 
переконання, що незалежна демократична 
Україна забезпечить розв’язання проблем 
російськомовного населення, створить умови 
для беззастережного дотримання засад 
Загальної декларації прав людини, Декларації 
прав національностей України, яку вони 
визнають своєю батьківщиною. Водночас 
конгрес осудив антисемітську, чорносотенську 
організацію “Пам’ять”, роздмухування 
міжнаціональної ворожнечі в шовіністичних 
виданнях, що завозяться в Україну з Росії.  
Статус національних меншин утверджений 

законодавчим органом України. У Декларації 
прав національностей України зазначається, що 
всі етнічні групи на її території становлять 
народ України, мають рівні політичні, 
економічні, соціальні та культурні права, а 
дискримінація за національною ознакою 
забороняється. “Українська держава, – 
вказується в декларації, – гарантує всім 
національностям права на збереження їх 
традиційного розселення і забезпечує існування 
національно-адміністративних одиниць, бере на 
себе обов’язок створювати належні умови для 
розвитку всіх національних мов і культур” [24]. 
Значна увага приділена гарантіям для вільного 
користування рідними мовами всім народам і 
національним групам, створюючи для цього 
національні культурні центри і товариства. 
Окрім того, вони мають право сповідувати 
свою релігію, використовувати свою 
національну символіку, відзначати свої 
національні свята, брати участь у традиційних 
народних обрядах. Нарешті, Українська 
держава бере під захист їх пам’ятки історії та 
культури. 
У Миколаєві створена громадсько-політична 

організація “Рух за федерацію на Україні”, яка 
ставить своїм завданням “створити 
Причорноморську державну автономію в складі 
незалежної України” [25]. Свої сепаратистські 
плани вони намагаються обгрунтувати 

соціальними і економічними аргументами. 
Українська держава зуміла розв’язати 

накинене без об’єктивних підстав так зване 
“кримське питання”, на якому спекулювали 
недоброзичливі сили в Москві і на півострові. У 
Конституції Автономної Республіки Крим, що 
схвалена 21 жовтня 1998 року її Верховною 
Радою, зазначено: “Автономна Республіка 
Крим є невід’ємною складовою частиною 
України і в межах повноважень, визначених 
Конституцією України, вирішує питання, 
віднесені до її відання” (стаття 1). Водночас в 
автономній республіці поряд з українською 
мовою як державною “забезпечується 
функціонування і розвиток використання і 
захист російської,       кримсько-татарської, а 
також мов інших національностей” (стаття 10), 
“громадянам усіх національностей, національно-
культурним та іншим об’єднанням, організаціям і 
установам гарантується право на розвиток 
національних культурних традицій, святкування 
національних свят, сповідування своєї релігії, 
задоволення своїх потреб у літературі, 
мистецтві, право на створення національних 
засобів масової інформації, видавництв, музеїв, 
театрів, кіностудій, інших національних 
культурних і навчальних закладів згідно з 
Конституцією України і законами 
України” (стаття 14). 
На підставі таких конституційних норм 

автономної республіки можна стверджувати 
недоречність поглядів, що населення Криму 
представляє відповідник “російської політичної 
нації” чи “кримської політичної нації” або 
“російсько-української політичної нації” [26]. 
Водночас треба наголосити, що єдність 
української політичної нації грунтується на 
такому конституційному положенні: “Не може 
бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, 
кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними чи іншими 
ознаками” (стаття 24). 
Дослідження правового статусу 

національних меншин в Україні дозволяє 
заперечити Ф.Гекмана, який вважає, що такі 
групи населення “позбавлені певних 
громадянських прав або можливості 
користування такими, і, як правило, є 
предметом сильного тиску до асиміляції. 
Їхньою політичною метою є приєднання до 
нації держави, до якої належать у сенсі 
історично-культурної ідентичності, та що 
відповідає їх економічним інтересам” [27]. В 
Україні склалось унікальне становище, що 
відзначається такими особливостями. По-
перше, фактично сама титуальна нація змушена 
боротися за своє існування в умовах 
проголошеної незалежності, бо й надалі 
домінує найбільша національна меншина, яка 
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навіть претендує на роль державотворчої нації 
поряд з титульною нацією. По-друге, 
національні меншини упродовж тривалого 
періоду розвивалися на основі культури 
російської нації, не розвиваючись як 
окремішності, за деякими винятками 
(румунська, угорська і частково польська 
національні меншини). По-третє, як правило, 
національні меншини належать до націй, які 
створили свої держави за кордоном нашої 
держави. По-четверте, національні відмінності 
нерідко посилюються відмінностями в 
конфесійній сфері. Приміром, поляки і словаки, 
як правило, належать до католицької церкви. 
Звісно, такі відмінності ускладнюють 
інтеграцію цих національних меншин в 
українську політичну націю. Нарешті, по-п’яте, 
російська національна меншина підтримується 
не тільки політично, а й морально присутністю 
на території нашої держави військово-
морського флоту сусідньої держави, а також 
панівним становищем серед населення 

титульної нації Російської православної церкви, 
центр якої знаходиться за кордоном нашої 
держави. 
У контексті таких застережень треба 

звернутися до статті 27 Пакту про громадянські 
та політичні права, в якому зазначається: 
“Група, яка чисельністю поступається решті 
населення держави і цієї держави, має етнічні, 
релігійні чи мовні риси, відмінні від рис решти 
населення, та які, принаймні мовчазно, 
виявляють солідарність, спрямовану на 
збереження своєї культури, традицій, релігії чи 
мови” [28]. Знову ж в Україні, як, до речі, і в 
інших колишніх радянських республіках, слід 
наголосити на особливостях деяких 
національних меншин. Як, наприклад, 
єврейське населення проявляло національну 
солідарність попри те, що воно було значною 
мірою інтегровано в російське культурне 
середовище, користувалося переважно 
російською мовою, а також було 
індиферентним у релігійному розумінні. Інша 
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