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АНОТАЦІЯ 

Червеняк К. Т. – Вплив етнонаціонального фактора на суспільно-

політичні процеси в Україні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та 

процеси». – Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський 

національний університет», Ужгород, 2018 – Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львів, 2018.  

 

У дисертації здійснено аналіз конструктивних і деструктивних впливів 

етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні у 

контексті формування ефективної державної етнонаціональної політики.  

Запропоновано авторський варіант групування областей України, де 

критерієм для відокремлення є питома вага і співвідношення титульного етносу 

й національних меншин. Ґрунтуючись на цьому, регіони України можна умовно 

поділити на такі три групи: 1) переважно моноетнічні; 2) переважно біетнічні; 

3) переважно поліетнічні. На підставі такого виокремлення прояви 

етнонаціонального фактора у регіональних суспільно-політичних процесах 

проаналізовано саме на прикладі останньої групи. Крім того, такий підхід дає 

змогу практично застосовувати його у процесі управління етнонаціональною 

сферою, де для різних груп регіонів застосовувалися б специфічні методи з 

метою підвищення ефективності впровадження державної політики на місцях. 

Охарактеризовано конструктивний вплив досліджуваного фактора через 

процеси етнічної та національної консолідації. З цією метою вироблено 

методологічні схеми аналізу за набором критеріїв для визначення рівня 

залучення регіонів України у процес національної консолідації та для 

виявлення рівня консолідації національних меншин і на його основі – 

конструктивності або деструктивності впливів їх активного потенціалу на 

суспільно-політичні процеси в регіоні або країні. 
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Виокремлено основні чинники, які найбільше впливають на модель 

державної етнонаціональної політики, що формується в державі. Такими 

чинниками є: 1) тип політичного режиму – демократичний або 

недемократичний. Демократія може стати гарантом збереження етнічного 

розмаїття і запобігати етнічним конфліктам; на відміну від недемократичних 

режимів; 2) групи методів, які використовують органи управління у цій сфері, – 

насильницькі, примусові, консенсусні. Недемократичні режими здійснюють 

переважно агресивну політику усунення етнічного плюралізму та користуються 

здебільшого групами насильницьких і примусових методів. Натомість 

демократичні режими для забезпечення колективних прав окремих спільнот 

послуговуються переважно консенсусними методами; 3) етнорегіональне 

середовище, що сприяє або перешкоджає ефективному впровадженню 

державної політики на окремих територіях. Тому модель державної 

етнополітики у поліетнічній країні з метою уникнення наростання 

деструктивного характеру етнонаціонального фактора у політичних процесах 

повинна ґрунтуватися виключно на демократичних засадах, використовувати 

консенсусні методи та регіонально-диференційований підхід під час здійснення 

управління у цій сфері. Це особливо актуально для Української держави, де 

така модель досі не сформована.   

Удосконалено пропозиції для формування й успішного впровадження 

загальної стратегії державної етнополітики з метою врахування впливів 

досліджуваного фактора у суспільно-політичних процесах. Їхня сутність 

полягає в: доповненні нормативно-правової бази етнонаціональної політики 

через прийняття Концепції державної етнонаціональної політики України; 

відновленні у структурі органів влади центрального органу виконавчої влади у 

сфері етнонаціональної політики й відповідних органів виконавчої влади на 

місцях, врахуванні особливостей етнорегіонального середовища у процесі 

формування державної політики. 

Надано рекомендації щодо вдосконалення оперативного рівня 

етнополітичного менеджменту з огляду на процес децентралізації системи 
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управління в Україні. Це забезпечення постійного моніторингу етнополітичної 

ситуації з метою врахування його результатів під час розроблення відповідних 

програм регіонального розвитку; створення у поліетнічних регіонах (а в інших 

– за потреби) окремого управління на рівні обласної державної адміністрації з 

питань етнополітики, представництв цього управління на місцях і 

консультативно-дорадчого органу при ОДА у цій сфері; використання 

субсидіарності як ключового принципу публічної політики, а також 

ініційованої державою регіоналізації як окремого інструменту здійснення 

державної політики у вказаній сфері; застосування регіонально-

диференційованого підходу в процесі вибору методів державного 

етнополітичного менеджменту.  

Уточнено визначення сутності поняття «етнонаціональний фактор», що 

ґрунтується на попередніх розробках, але водночас автор пропонує розширити 

тлумачення терміна через введення суттєвих ознак цього явища, в яких 

однозначно відображено його впливовість на суспільно-політичні процеси в 

державі. Запропоновано розуміти етнонаціональний фактор як активний 

потенціал етнонаціональної спільноти, що має конструктивний чи 

деструктивний вплив на розвиток суспільства та держави в залежності від 

задоволення або не задоволення основоположних інтересів цієї спільноти.  

Розглянуто теоретико-практичні аспекти визначення терміна 

«національна консолідація», понять «етнічна консолідація», «політична 

субʼєктивація» «етнополітична мобілізація», «політизація етнічності», а також 

співвідношення між останніми, що проявляється у наростанні активного 

потенціалу спільнот, у середовищі яких вони відбуваються. Тобто політизація 

становить крайній рівень такого зростання, що може спричинити за певних 

умов прояви етнічного радикалізму. 

Набули подальшого розвитку дослідження загроз етнополітичній 

стабільності держави, їх основних причин. Виявлено, що такими загрозами для 

України є політизація етнічності, міжетнічний чи етнополітичний конфлікт, 

етнічний сепаратизм чи іредентизм. Вони актуалізуються у відносинах між 
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суб’єктами суспільно-політичних процесів. Головними сучасними причинами 

їх виникнення визначено розбіжності у баченні свого подальшого розвитку між 

етнонаціональною спільнотою та владою країни; використання 

етнонаціонального фактора у політичних іграх, а також впливи та 

підбурювання ззовні, що здійснюють певні держави з метою досягнення 

власних інтересів. Також охарактеризовано основні наслідки реалізації 

вказаних етнополітичних загроз в Україні.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у формуванні 

дослідницької моделі для вивчення особливостей прояву етнонаціонального 

фактора у суспільно-політичних процесах України і на загальнонаціональному, 

і на регіональному рівнях. Теоретичні узагальнення та висновки дисертації 

можуть бути використані: як основа для подальших досліджень визначеної 

проблематики у контексті становлення й удосконалення політичної науки; в 

навчальному процесі у вищих навчальних закладах;  органами державної влади 

та місцевого самоврядування у процесі їх практичній діяльності. 

 Основні теоретичні положення дисертації апробовано на міжнародних та 

регіональних наукових конференціях. Таких як: ІХ Міжнародна науково-

практична конференція «Історичні та духовні чинники консолідації української 

держави, нації та суспільства» (м. Ужгород, КаУ ім. А. Волошина, 5–

6 листопада 2015 р.); Х Міжнародна науково-практична конференція 

«Утвердження українського цивілізаційного простору: духовно-історичні 

передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку» (м. Ужгород, 

КаУ ім. А. Волошина, 3–4 листопада 2016 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Регіональна політика та адміністративна реформа в Україні: 

уроки європейського досвіду впровадження і реалізації» (м. Ужгород, 14–

15 грудня 2016 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Міграція між 

Словаччиною і Україною: сучасний стан, ризики та прогнози» (м. Ужгород, 2–

3 березня 2017 р.); ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-

гуманітарні науки та сучасні виклики» (м. Дніпро, 26–27 травня 2017 р.); VIII-й 

Міжнародний симпозіум «Румунсько-українські відносини: Історія та 
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сучасність» (Румунія, м. Тишнад, 26–28 жовтня 2017 р.); ХІ-а Міжнародна 

науково-практична конференція «Консолідація української держави, нації та 

церкви: зовнішні та внутрішні чинники» (м. Ужгород, КаУ ім. А. Волошина, 

16–17 листопада 2017 р.); Третя Міжнародна науково-практична конференція 

«Регіональна політика: історія, політико-правові засади, архітектура, 

урбаністика» (м. Київ, КНУБА, 22–23 листопада 2017 р.); Науково-практична 

конференція «Україна – ЄС: двосторонні відносини у контексті загострення 

гібридної війни, конфлікту політик пам’яті та забезпечення прав національних 

меншин» (м. Ужгород, ДВНЗ «УжНУ», 3 травня 2018 р.); Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні питання суспільних наук: наукові дискусії» 

(м. Кив, 17–18 серпня 2018 року); Третя міжнародна наукова конференція 

«Політичні партії і вибори: українські та світові практики» (м. Львів, 

ЛНУ ім. І. Франка, 3 листопада 2018 р.). Результати дослідження обговорено на 

засіданнях кафедри політології і державного управління факультету суспільних 

наук ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та на засіданнях 

Наукової Ради Науково-дослідного інституту політичної регіоналістики 

ДВНЗ «УжНУ». 

 Положення дисертаційної роботи висвітлені у 18 публікаціях, з них: 7 

наукових статей у фахових виданнях України з політичних наук (у тому числі 5 

наукових статей у виданнях України, які включені до міжнародних 

наукометричних баз), де 6 статей відображають основні наукові результати 

дисертації, 1 стаття додатково відображає зміст дисертації, та 11 – у матеріалах 

конференцій. 

Ключові слова: політичний процес, політичний інститут, 

етнонаціональний фактор, поліетнічний регіон, національна консолідація, 

етнополітична загроза, політична стабільність, інститут громадянського 

суспільства, етнорегіональне середовище, держава, етнонаціональна політика, 

етнополітичний менеджмент, Україна. 
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ABSTRACT 

Chervenіak K. T. – The influence of the ethnonational factor on 

sociopolitical processes in Ukraine. – Qualification scientific work with the 

manuscript copyright. 

The thesis for a candidate of political sciences degree (doctor of philosophy) in 

specialty 23.00.02 "Political Institutions and Processes". – Uzhhorod National 

University, Uzhhorod, 2018. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2018. 

 

The analysis of the constructive and destructive influences of the ethnonational 

factor on social and political processes in Ukraine in the context of formation of 

effective state ethnonational policy has been conducted in the thesis. 

The author's version of the grouping of the regions of Ukraine has been put 

forward, where the quantity and the ratio of the titular ethnic group and national 

minorities is the criterion for separation. Based on this, the regions of Ukraine can be 

divided into three groups: 1) predominantly monoethnic; 2) predominantly biethnic; 

3) predominantly polyethnic. On the basis of such division, the third group has been 

selected for conducting the analysis of the manifestations of the ethnonational factor 

in the regional sociopolitical processes. Moreover, this approach can be practically 

applied in the process of managing the ethnonational sphere, where specific methods 

would be used for different groups of regions to improve the effectiveness of the 

implementation of state policy in the field. 

The constructive influence of the investigated factor through the processes of 

ethnic and national consolidation has been described. With this aim in view, has been 

developed the methodological schemes for the analysis based on a set of criteria for 

determining the level of involvement of the regions of Ukraine in the process of 

national consolidation and identifying the level of consolidation of the national 

minorities and on its basis – the constructiveness or destructiveness of the influences 

of their active potential on the sociopolitical processes in the region or the country. 

The main factors that influence on the model of the ethnonational policy that is 

formed in the state have been distinguished. Such factors include: 1) the type of 
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political regime – democratic or undemocratic. Democracy can become a guarantor 

of preservation of ethnic diversity and prevent ethnic conflicts; unlike undemocratic 

regimes; 2) groups of methods used by the authorities in this area are violent, 

coercive or consensus ones. Non-democratic regimes carry out predominantly 

aggressive policy of eliminating ethnic pluralism and mainly use the groups of 

violent and coercive methods. However, the democratic regimes, which ensure 

collective rights of individual communities, prefer consensus methods; 

3) ethnoregional environment that promotes or prevents the effective implementation 

of state policy in certain territories. Therefore, in order to avoid the growth of the 

destructive potential of the ethnonational factor in political processes, the model of 

state ethnic policy in a polyethnic state should be based solely on democratic 

principles, usage of consensus methods and a regional-differentiated approach in the 

management in this sphere. This is especially true for the Ukrainian state, where such 

model has not been formed yet.   

We have improved the proposals for the formation and successful 

implementation of the overall strategy of the state ethnonational policy in order to 

take into account the influences of the investigated factor in sociopolitical processes. 

Their essence is: to supplement the legal and regulatory framework of the 

ethnonational policy through acceptance the Concept of the State Ethnonational 

Policy of Ukraine, reestablish in the structure of authorities the central executive 

authority in the field of ethnonational policy and relevant local executive authorities, 

and take into account the features of the ethnoregional environment in the process of 

formation the state policy. 

We have put forward the recommendations concerning the improvement of the 

operational level of the ethnopolitical management based on the decentralization 

process of the management system in Ukraine. This is the provision of continuous 

monitoring of ethnopolitical situation with the purpose of taking into account its 

results when developing the relevant regional development programs; creating a 

separate department for ethnonational policy at the level of the regional state 

administration in polyethnic regions (and in others – if necessary), offices of this 
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department on the ground and an advisory body in this field in the regional state 

administration; using of subsidiarity as a key principle of the public policy, as well as 

the regionalization, initiated by the state, as a separate instrument for implementation 

of state policy in this sphere; application of a regional-differentiated approach in the 

process of choosing methods of state ethnopolitical management. 

The definition of the essence of the concept "ethnonational factor" has been 

specified, but at the same time the author proposes to extend the interpretation of the 

term by introducing the essential features of this phenomenon, in which the uniquely 

reflected its influence on social and political processes in the state. It has been 

proposed to understand the ethnonational factor as an active potential of an 

ethnonational community, which has a constructive or destructive influence on the 

development of society and the state, depending on whether the fundamental interests 

of this community are satisfied or unsatisfied. 

The theoretical and practical aspects of the definition of the term "national 

consolidation", concepts "ethnic consolidation", "political subjectification", 

"ethnopolitical mobilization", and "politicization of ethnicity" have been considered, 

as well as the correlation among the latter, which manifests itself in the growth of the 

active potential of the communities in which they occur. That is, politicization 

constitutes the extreme level of such growth that can be caused under certain 

conditions of the manifestation of ethnic radicalism. 

A thorough study of the threats to the state's ethnopolitical stability, their main 

causes has been undertaken. It has been established that such threats to Ukraine 

include the politicization of ethnicity issue, interethnic or ethnopolitical conflict, 

ethnic separatism or irredentism. They are actualized in the relations between the 

entities of the sociopolitical processes. At present, the main causes of their emergence 

are different views of ethnonational communities and authorities on their further 

development; and the use of the ethnonational factor in political games, as well as the 

influence and external incitement done by certain states with the purpose of reaching 

their own goals. The main consequences of the implementation of the aforementioned 

ethnopolitical threats in Ukraine have been described too. 
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The practical significance of the obtained results is to forming a research model 

for studying the peculiarities of manifestation of the ethnonational factor in the social 

and political processes of Ukraine both at the national and regional levels. Theoretical 

generalizations and conclusions of the thesis can be used as a basis for further 

research of the defined problem in the context of formation and improvement of the 

political science; in the academic process in higher educational institutions; by state 

authorities and local self-government bodies in the process of their practical activity. 

The key theoretical points of the thesis have been tested at international and 

regional scientific conferences. Such as: IX International scientific and practical 

conference "Historical and spiritual factors of the consolidation of the Ukrainian 

state, nation and society" (Uzhhorod, Carpathian University named after Avgustyn 

Voloshyn, November 5–6, 2015); X International Scientific and Practical Conference 

"Consolidation of the Ukrainian Civilizational Environment: Spiritual and Historical 

Background, Modern Trends and Prospects of Development" (Uzhhorod, Carpathian 

University named after Avgustyn Voloshyn, November 3–4, 2016); International 

scientific and practical conference "Regional Policy and Administrative Reform in 

Ukraine: Lessons of European Experience of Implementation and Realization" 

(Uzhhorod, December 14–15, 2016); International scientific and practical conference 

"Migration between Slovakia and Ukraine: current status, risks and expectations" 

(Uzhhorod, March 2–3, 2017); II All-Ukrainian scientific conference "Social 

Sciences and Humanities and Modern Challenges" (Dnipro, May 26–27, 2017); VIII 

International Symposium "Romanian-Ukrainian Relations: the Past and the Present" 

(Romania, Tusnad, October 26-28, 2017); XI International scientific and practical 

conference "Consolidation of Ukrainian State, Nation and Church: External and 

Internal Factors" (Uzhhorod, Carpathian University named after Avgustyn Voloshyn, 

November 16–17, 2017); Third International Scientific and Practical Conference 

"Regional Policy: History, Political and Legal Foundations, Architecture, Urban 

Planning" (Kyiv, KNUCA, November 22–23, 2017); Scientific and Practical 

Conference "Ukraine-EU: Bilateral Relations in the Context of Exacerbation of the 

Hybrid Warfare, Conflict of the Politics of Memory and Ensuring the Rights of 
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National Minorities" (Uzhhorod, UzhNU, May 3, 2018); International scientific and 

practical conference "Topical Issues of Social Sciences: Scientific Discussions" 

(Kyiv, August 17–18, 2018); Third International Scientific Conference "Political 

Parties and Elections: Ukrainian and World Practice" (Lviv, Ivan Franko National 

University of Lviv, November 3, 2018).  

The results of the research have been discussed at the meetings of the 

Department of Political Science and Public Administration of the Faculty of Social 

Sciences of Uzhhorod National University and at the meetings of the Academic 

Council of the Research Institute of Political Regional Science of UzhNU. 

The key points of the dissertation are reflected in 18 publications, including 7 

scientific articles published in the professional Ukrainian journals on political 

science, (in particular, 5 scientific articles in the Ukrainian journals, included into the 

international scientometric databases), among them 6 articles reflect the main 

scientific results of the dissertation, and 1 article covers the contents of the 

dissertation, and 11 articles were  published as conference proceedings. 

Key words: political process, political institution, ethnonational factor, 

polyethnic region, national consolidation, ethnopolitical threat, political stability, 

civil society institute, ethnoregional environment, state, ethnonational policy, 

ethnopolitical management, Ukraine. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Суспільно-політичні процеси 

зазнають глибинних перетворень на сучасному етапі в усьому світі загалом і в 

окремих регіонах зокрема. Як засвідчують факти, на такі процеси значно 

впливає етнічний фактор, що особливо стосується країн з поліетнічним складом 

населення, до котрих належить і Україна. Адже неувага у державній політиці до 

власної культурно-національної специфіки, недосконалість методів управління 

етнополітичними процесами може спричинити конфлікти з подальшою 

дезінтеграцією політичної системи. Тому наукові дослідження з цього питання 

актуальні й необхідні та мають вагоме значення для розвитку політичних 

інститутів і суспільно-політичних процесів, а політична стабільність у державах 

значно залежить від урахування у державно-управлінській практиці 

теоретичних надбань учених у зазначеній сфері. 

Для України аналіз впливу етнонаціонального фактора на суспільно-

політичні процеси у межах політологічних досліджень надзвичайно важливий 

ще й із позицій сьогоднішніх внутрішньо- і зовнішньополітичних викликів. 

Адже теоретичні узагальнення з цієї проблематики, здійснені до Революції 

Гідності, анексії Криму та збройної агресії Російської Федерації проти України 

частково втратили свою актуальність, оскільки вони не враховують (та й не 

могли врахувати) становище України в умовах новітніх загроз, війни, втрати 

територіальної цілісності й суверенітету на окремих територіях. Здійснення же 

досліджень у цьому напрямі сприятиме кращому розумінню сучасних 

політичних процесів, дасть змогу вивчати та прогнозувати позитивні й 

негативні впливи, їх наслідки на суспільно-політичну дійсність з боку різних 

суб’єктів зазначених процесів, зокрема національних меншин та їхніх етнічних 

батьківщин, у тому числі тих, що активно підтримують своїх «співвітчизників» 

на території України.  

Крім того, на наш погляд, не вистачає українських наукових розробок, 

коли предмет дослідження розглядався би не стільки з точки зору його 
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деструктивних впливів на суспільно-політичні процеси, а й з огляду на  

існування конструктивного потенціалу досліджуваного фактора і можливостей 

його використання для вдосконалення нормативно-правової бази, 

інституційних механізмів державної етнополітики або з метою завершення 

процесу національної консолідації. Адже в Україні за останні роки 

спостерігаються тенденції до значного збільшення кількості людей, які 

ідентифікують себе українцями за національною (громадянською) ознакою. Це 

відбулося безпосередньо під впливом збройної агресії Росії проти України, що 

стала поштовхом консолідаційних процесів у регіонах, які не піддалися 

тимчасовій окупації. Подібні тенденції можна використати для завершення 

формування української політичної нації. Хоча варто пам’ятати: «коридор такої 

можливості» не постійний. Саме тому існує нагальна потреба у комплексному 

політологічному дослідженні зазначеної проблеми.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Напрям 

дослідження пов’язаний з комплексною науковою темою «Політичні, 

державно-управлінські й регіональні процеси в країнах Центральної та Східної 

Європи» (номер державної реєстрації 0115U011922), яку виконувала кафедра 

політології і державного управління факультету суспільних наук 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет» у 2015–2018 рр. 

 Мета й основні завдання дослідження.  Метою дисертаційної роботи є 

політологічний аналіз впливів етнонаціонального фактора на суспільно-

політичні процеси в Україні у контексті становлення і здійснення ефективної 

державної етнополітики й обґрунтування використання регіонально-

диференційованого підходу в процесі її впровадження.  

 Відповідно до мети визначено такі основні завдання: 

– з’ясувати сутність поняття «етнонаціональний фактор» в українському 

політологічному дискурсі у змісті динаміки політичних процесів;  

– розглянути механізми конструктивного та деструктивного впливу 

досліджуваного фактора на суспільно-політичні процеси; 
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– окреслити актуальний для України варіант регіонального поділу під час 

аналізу етнополітичних процесів; 

– висвітлити реалізацію конструктивного потенціалу етнонаціонального 

фактора у суспільно-політичних процесах України; 

– охарактеризувати передумови, основні причини виникнення та наслідки 

реалізації етнополітичних загроз в Україні; 

– обґрунтувати модель державної етнополітики й першочергові рекомендації 

для її вдосконалення з урахуванням впливів, що здійснюються на 

суспільно-політичні процеси. 

Об’єктом дисертації є суспільно-політичні процеси в Україні.  

Предмет дослідження – конструктивні й деструктивні впливи 

етнонаціонального фактора на загальнонаціональні та регіональні суспільно-

політичні процеси в Україні. 

 Методологія дослідження. У процесі написання дисертації використано 

загальнонаукові (аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, 

узагальнення) методи і спеціальні (порівняльний, історичний, системний, 

структурно-функціональний) підходи. Це дало змогу детально проаналізувати 

суспільно-політичні процеси в Україні на національному та регіональному 

рівнях і з’ясувати особливості впливу на них етнонаціонального фактора. 

В основу методології дослідження покладено розуміння поняття 

етнічності і її потенційного впливу на політичну систему з позицій інтеграції 

інструменталізму та конструктивізму, що допомагає комплексно 

проаналізувати зазначений фактор як конструкт та інструмент, який 

мобілізується певними суб’єктами для досягнення визначених цілей і має 

конструктивний (у значенні позитивний) чи деструктивний вплив на суспільно-

політичні процеси. 

З використанням системного та структурно-функціонального підходів 

досліджено національну консолідацію в регіонах і окремо, і у зв’язку із 

зазначеним процесом на загальнонаціональному рівні; розглянуто причинно-

наслідкові зв’язки виникнення й реалізації етнополітичних загроз; а також 
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чинники, що впливають на формування стратегії ефективної державної 

етнонаціональної політики і впровадження етнополітичного менеджменту на 

місцях. Під час аналізу процесів згуртування національних меншин у 

поліетнічних регіонах та причин і передумов загроз політичній стабільності в 

Україні застосовано історичний і порівняльний підходи. Це дало змогу 

простежити зміни у взаєминах між державою – цілісним політичним 

інститутом – і самоорганізованими етноспільнотами, а також відносини цих 

спільнот одні з одними. 

Група поліетнічних регіонів України обрана для дослідження як 

«окремий випадок», до якого застосовується метод конкретних ситуації  (сase 

study) з метою ґрунтовного аналізу конструктивних і деструктивних впливів 

етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси на прикладі 

окремих емпіричних об’єктів. Одночасно такий аналіз дає змогу дійти 

узагальнюючих висновків стосовно всієї країни, її політичної системи й інших 

регіонів за аналогією. Активно використовувались також емпіричні методики 

дослідження – аналіз документів, у тому числі нормативно-правових актів 

Української держави, матеріалів соціологічних опитувань різних дослідницьких 

центрів тощо.  

 Наукова новизна дослідження пов’язана з авторським підходом до 

розв’язання проблеми, який полягає у виконанні роботи на межі спеціальностей 

політичних наук із визначальною проекцією у зміст політичних інститутів та 

процесів, що сформульовано у теоретичних положеннях і висновках до 

дисертації. 

 Вперше: 

– запропоновано авторський варіант групування областей України, де 

критерієм для відокремлення є питома вага та співвідношення титульного 

етносу й національних меншин. Ґрунтуючись на цьому, їх можна умовно 

розділити на такі три групи: 1) переважно моноетнічні; 2) переважно біетнічні; 

3) переважно поліетнічні. Такий розподіл допомагає теоретичному 

дослідженню проявів етнонаціонального фактора, механізм якого для 
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регіональних суспільно-політичних процесів апробований нами на прикладі 

поліетнічних регіонів, що водночас не перешкоджає формуванню узагальнених 

висновків для всієї України, функціонування її політичної системи.  Крім того, 

такий підхід дає змогу практично застосовувати його у процесі управління 

етнонаціональною сферою, де для різних груп регіонів застосовувалися б 

специфічні методи з метою підвищення ефективності впровадження державної 

політики на місцях; 

– охарактеризовано конструктивні впливи досліджуваного фактора через 

процеси етнічної та національної консолідації. Для детального розгляду 

національної консолідації вироблено методологічну схему, яка допомагає 

визначити рівень залучення регіонів України у цей процес за такими 

критеріями: поширеність української мови у регіоні; переважання національно-

державної (громадянської) ідентичності у населення регіону; підтримка 

більшістю населення регіону національної ідеї; підтримка у регіоні 

національних цінностей. Зазначену схему апробовано на підставі аналізу рівня 

залучення до процесу національної консолідації поліетнічних регіонів України. 

З метою аналізу етнічної консолідації розроблено також методологічну схему, 

що дає змогу виявити  рівень етнічної консолідації окремих спільнот і на його 

основі – конструктивність або деструктивність впливів їх активного потенціалу 

на суспільно-політичні процеси в регіоні й у країні за такими критеріями: мовна 

стійкість в умовах іноетнічного середовища; переважання етнічної ідентичності 

над національно-державною; збереження культурних традицій і цінностей; 

ефективна діяльність національно-культурних товариств, громадських 

організацій або політичних партій; сконсолідована діяльність етнічної еліти з 

метою захисту інтересів представників своєї спільноти; 

– виокремлено основні чинники, які найбільше впливають на модель 

етнонаціональної політики, що формується в державі. Такими чинниками є: 

1) тип політичного режиму – демократичний або недемократичний. Демократія 

може стати вагомим гарантом збереження етнічного розмаїття з одночасним 

запобіганням або розв’язанням етнічних конфліктів; на відміну від 
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недемократичних режимів; 2) групи методів, які використовують органи 

управління у цій сфері, – насильницькі, примусові, консенсусні. 

Недемократичні режими здійснюють переважно агресивну політику усунення 

етнічного плюралізму, користуючись здебільшого групами насильницьких і 

примусових методів. Натомість демократичні режими для забезпечення 

колективних прав окремих спільнот послуговуються переважно 

консенсусними; 3) етнорегіональне середовище, що безпосередньо сприяє або 

перешкоджає ефективному впровадженню державної політики на окремих 

територіях. Тому модель державної етнополітики у поліетнічній країні з метою 

уникнення наростання деструктивного характеру етнонаціонального фактора у 

політичних процесах повинна ґрунтуватися виключно на демократичних 

засадах, використовуючи консенсусні методи на основі регіонально-

диференційованого підходу під час здійснення управління у цій сфері. Це 

особливо актуально для Української держави, де така модель досі не 

сформована. 

Удосконалено: 

– пропозиції для формування й успішного впровадження загальної 

стратегії державної етнополітики України з метою врахування впливів 

досліджуваного фактора на суспільно-політичні процеси, що сприяло б 

гармонійному розвиткові українського суспільства. Їхня сутність полягає в: 

удосконаленні наявної нормативно-правової бази етнонаціональної політики (у 

тому числі Закону «Про національні меншини в Україні») та її доповненні через 

прийняття Концепції державної етнонаціональної політики України; 

відновленні у структурі органів влади центрального органу виконавчої влади у 

зазначеній сфері й відповідних органів виконавчої влади на місцях; врахуванні 

особливостей етнорегіонального середовища у процесі формування державної 

політики; 

– рекомендації щодо вдосконалення оперативного рівня 

етнополітичного менеджменту з огляду на процес децентралізації системи 

управління в Україні. Це забезпечення постійного моніторингу етнополітичної 
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ситуації з метою врахування його результатів під час розроблення відповідних 

регіональних програм; створення у поліетнічних регіонах (а в інших – за 

потреби) окремого управління на рівні обласної державної адміністрації з 

питань етнополітики, представництв цього управління на місцях і 

консультативно-дорадчого органу при ОДА у цій сфері; використання 

субсидіарності як ключового принципу публічної політики, а також 

ініційованої державою регіоналізації як окремого інструменту здійснення 

державної політики у вказаній сфері; застосування регіонально-

диференційованого підходу в процесі вибору методів державного 

етнополітичного менеджменту. 

Набули подальшого розвитку: 

– визначення сутності поняття «етнонаціональний фактор», що 

ґрунтується на попередніх розробках українських дослідників, але водночас 

автор пропонує розширити тлумачення терміна через введення суттєвих ознак 

цього явища, в яких однозначно відображено його впливовість на суспільно-

політичні процеси в державі. З цього погляду сформовано таке комплексне 

розуміння досліджуваного фактора: це активний потенціал етнонаціональної 

спільноти, що має конструктивний чи деструктивний вплив на розвиток 

суспільства та держави залежно від задоволення або не задоволення основних 

інтересів цієї спільноти; 

– теоретико-практичні аспекти визначення терміна «національна 

консолідація», понять «етнічна консолідація», «політична субʼєктивація» 

«етнополітична мобілізація», «політизація етнічності», а також співвідношення 

між останніми, що проявляється у наростанні активного потенціалу спільнот, у 

середовищі яких вони відбуваються. Тобто політизація становить крайній 

рівень такого зростання, що може спричинити за певних умов прояви 

радикалізму (конфлікти, сепаратизм, іредентизм); 

– дослідження загроз політичній (у тому числі етнополітичній) 

стабільності держави, їх основних причин і наслідків. Як виявлено, такими 

загрозами є політизація етнічності, міжетнічний чи етнополітичний конфлікт, 
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етнічний сепаратизм чи іредентизм. Головними сучасними причинами їх 

виникнення є: 1) розбіжності у баченні свого подальшого розвитку між 

етноспільнотою та владою країни; 2) використання етнонаціонального фактора 

у політичних іграх; 3) впливи та підбурювання ззовні, що здійснюють певні 

держави з метою досягнення власних інтересів. Вони актуалізуються у 

відносинах між суб’єктами суспільно-політичних процесів і зумовлюють певні 

наслідки: негативні (порушення соціального спокою, зростання рівня 

міграційних потоків, збільшення кількості проявів нетерпимості, расової чи 

етнічної дискримінації; можлива втрата територіальної цілісності й 

суверенітету, порушення політичної стабільності, проблеми національної 

консолідації) чи позитивні (етнорегіональний перерозподіл населення). 

 Практичне значення отриманих результатів полягає у формуванні 

комплексної дослідницької моделі для вивчення особливостей прояву 

етнонаціонального фактора у суспільно-політичних процесах України і на 

загальнонаціональному, і на регіональному рівнях. Теоретичні узагальнення та 

висновки дисертації можуть бути використані: як основа для подальших 

досліджень визначеної проблематики у контексті становлення й удосконалення 

політичної науки; в навчальному процесі у вищих навчальних закладах під час 

викладання курсів етнополітики, політичної регіоналістики, політичної 

конфліктології, загальної політології;  органами державної влади та місцевого 

самоврядування у процесі розроблення нормативно-правової бази 

етнонаціональної політики, розбудови системи інститутів для забезпечення 

реалізації цієї політики, ефективної співпраці з етноспільнотами та 

громадськими організаціями, що їх представляють тощо. 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

використовувалися під час участі як тренера у грантовому проекті «Боротьба з 

етнічною дискримінацією та антисемітизмом в Закарпатті», що здійснювався за 

підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні від липня 

2017 р. до червня 2018 р. Отримані теоретичні положення і висновки дисертації 

апробовано на міжнародних та регіональних наукових конференціях: 
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ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Історичні та духовні 

чинники консолідації української держави, нації та суспільства» (м. Ужгород, 

КаУ ім. А. Волошина, 5–6 листопада 2015 р.); Х Міжнародній науково-

практичній конференції «Утвердження українського цивілізаційного простору: 

духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку» 

(м. Ужгород, КаУ ім. А. Волошина, 3–4 листопада 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Регіональна політика та адміністративна 

реформа в Україні: уроки європейського досвіду впровадження і реалізації» 

(м. Ужгород, 14–15 грудня 2016 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Міграція між Словаччиною і Україною: сучасний стан, ризики та 

прогнози» (м. Ужгород, 2–3 березня 2017 р.); ІІ Всеукраїнській науковій 

конференції «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» (м. Дніпро, 26–

27 травня 2017 р.); VIII Міжнародному симпозіумі «Румунсько-українські 

відносини: Історія та сучасність» (Румунія, м. Тишнад, 26–28 жовтня 2017 р.); 

ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Консолідація української 

держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники» (м. Ужгород, 

КаУ ім. А. Волошина, 16–17 листопада 2017 р.); Третій Міжнародній науково-

практичній конференції «Регіональна політика: історія, політико-правові 

засади, архітектура, урбаністика» (м. Київ, КНУБА, 22–23 листопада 2017 р.); 

Науково-практичній конференції «Україна – ЄС: двосторонні відносини у 

контексті загострення гібридної війни, конфлікту політик пам’яті та 

забезпечення прав національних меншин» (м. Ужгород, ДВНЗ «УжНУ», 

3 травня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання суспільних наук: наукові дискусії» (м. Київ, 17–18 серпня 2018 року); 

Третій міжнародній науковій конференції «Політичні партії і вибори: 

українські та світові практики» (м. Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 3 листопада 

2018 р.). Результати дослідження обговорено на засіданнях кафедри політології 

і державного управління факультету суспільних наук ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет» та на засіданнях Наукової Ради Науково-дослідного 

інституту політичної регіоналістики ДВНЗ «УжНУ». 
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 Публікації. Положення дисертаційної роботи висвітлені у 18 публікаціях 

за темою, з них: 7 наукових статей у фахових виданнях України з політичних 

наук (у тому числі 5 наукових статей у виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз), де 6 статей відображають основні наукові 

результати дисертації, 1 стаття додатково відображає зміст дисертації, та 11 – у 

матеріалах конференцій.  

Структура й обсяг дисертації. Наукове дослідження складається з 

анотації (українською й англійською мовами), вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 

становить 286 сторінок, з них 216 – основна частина. Список використаних 

джерел – 33 сторінки (278 позицій). Обсяг додатків становить 21 сторінку. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ДИСКУРС І СУЧАСНИЙ СТАН  

НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ  

 

1.1. Досвід вивчення в українській та зарубіжній політичній науці 

проблеми етнонаціонального фактора у змісті суспільно-політичних 

процесів 

Питання ролі етнічного фактора, його впливу на політичну систему 

дослідники почали активно вивчати лише у ХХ ст., коли він безпосередньо став 

засобом політичної боротьби. В українському науковому дискурсі у цьому 

напрямі використовується і зарубіжний досвід з урахуванням українських 

реалій, і формуються власні теоретико-методологічні підходи до визначення 

етнічності та нації. Це розробки українських науковців В. Євтуха [56; 57], 

О. Картунова [79], Г. Касьянова [81], А. Кіссе [83; 84], О. Нельги [146] та 

багатьох інших. Наприклад, український вчений А. Кіссе у праці «Етнічний 

конфлікт: теорія і практика управління» викладає своє трактування етнічності, 

визначення причин, етапів, стадій розвитку етнічних конфліктів, політичних і 

правових механізмів їхнього попередження. Інший науковець Г. Касьянов у 

доробку «Теорії нації та націоналізму» ґрунтовно розглядає культурні, соціальні, 

політичні й ідеологічні передумови виникнення націй та появи націоналізму як 

ідейної течії, акцентуючи на вагомому внескові української політології у цю 

проблематику, визначає своєрідні ознаки «українського варіанта» становлення 

нації та націоналізму, що відрізняють його від загальносвітових тенденцій, і 

місце української нації у світовій історії. 

Зауважимо також, що виникнення і функціонування розвинутих 

соціально-політичних систем з високим рівнем добробуту власних громадян, 

політичної стабільності, культури та демократії можливе лише за умови 

врахування глибинних ідентифікаційних особливостей людей та груп. Причому 

вагомого значення набуває етнічність як ідентифікаційна категорія, 

виявляючись на рівні не лише особи, а й соціальних груп у сучасних 



28 

 

суспільствах, що забезпечує їхню консолідацію. На цій основі актуалізуються 

дослідження у цьому напрямку, зокрема, і в Україні. Українська дослідниця 

В. Андріяш справедливо наголошує, що «останнє десятиріччя у вітчизняній 

науковій думці характеризується активним пошуком теоретичного та 

практичного вирішення широкого спектру проблемних питань щодо етнічної 

проблематики, етнічної й національної державної політики та етнічними 

процесами в контексті становлення України як демократичної, незалежної 

держави та багатонаціональної спільноти» [7, с. 6]. 

Глибокому осмисленню досліджуваної тематики допомагають чіткі 

визначення категорій «етнічність», «етнос», «нація», «етнічна/національна 

група» «етнічна/національна меншина». До дискусії з приводу їх наукового 

трактування, розробки трьох класичних концепцій розуміння етнічності – 

примордіалізму, конструктивізму й інструменталізму в різні періоди 

долучалися різні зарубіжні науковці. З-поміж них: А. Алонсо [265], Б. Андерсон 

[6], Ф. Барт [266], Е. Гелнер [34], Н. Глейзер і Д. Мойніган [271], С. Джонс [272], 

Е. Сміт [208, 278] та ін. Скажімо, британського науковця Б. Андерсона 

вважають яскравим представником конструктивізму. Адже у праці «Уявлені 

спільноти» автор оригінально інтерпретує процеси зародження національної 

свідомості в суспільствах Нового часу, становлення націй як реального 

конструкту на засадах образу, сформованого в уяві народу. Розвідка ще одного 

британського науковця Е. Сміта «Нації та націоналізм у глобальну епоху» 

присвячена аналізу тенденцій виникнення та становлення націй і націоналізму, 

де розвиток останнього залежить від обов’язкової певної історичної бази для 

його зародження. 

Зазначені проблеми вивчали й російські дослідники Б. Вінер [22], 

А. Здравомислов [71, 72], А. Коркмазов [97] та інші. Для російської 

історіографії класичним є розуміння поняття «етнос» як одночасно біологічної 

та соціальної одиниці, що виокремлюється різними для кожного дослідника 

ознаками. Так, для С. Широкогорова такі ознаки – мова, уявлення про спільне 

походження, єдиний культурний комплекс, відмінний від інших груп [255]. Для 
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Ю. Бромлея природа етносу бінарна, спочатку об’єднана культурою і звичаями, 

а з виникненням держави – ще й соціально-економічними та політичними 

характеристиками, здобуваючи які він перетворюється у народність, а згодом – 

на націю [15]. Для Л. Гумільова в основу етносу покладена наявність єдиного 

пасіонарного поля і почуття компліментарності [38]. Через спільну наукову 

традицію подібне трактування етносу було притаманне до певного часу і для 

української науки.  

У сучасному російському науковому дискурсі трактування цього явища 

випливає з позицій теорії конфліктів – етнічних, етнополітичних, міжетнічних 

(праці В. Авксентьєва [3], А. Аклаєва [4], А. Ахіезера [9] тощо). Звернемо увагу 

на один з перших подібної тематики у російській науці посібник – 

«Етнополітична конфліктологія: аналіз і менеджмент» А. Аклаєва. У ньому 

автор комплексно і системно викладає проблемні питання стосовно розуміння 

основних понять, сучасних наукових поглядів на природу, прояви, причини та 

динаміку конфліктів у галузі національної політики, розкриває основні стратегії 

та методи регулювання, управління ненасильницькими і насильницькими 

конфліктами та їх трансформаціями, принципами діяльності спрямованими на 

запобігання деструктивних проявів конфлікту. 

В Україні ж сам термін «етнонаціональний фактор і/або чинник», що 

часто вживаються як синоніми, введений у наукову та політологічну літературу 

лише після здобуття державної незалежності. Хоча, з нашого погляду, наукових 

праць, котрі би висвітлювали варіативну проблему змісту цього поняття, його 

впливів на суспільно-політичну дійсність (зокрема у кризових сучасних 

ситуаціях), в українській науковій літературі недостатньо. Досліджуючи це 

питання, стикаємося з проблемою тематичної плутанини й неоднозначності у 

понятійно-категоріальному апараті. Такі українські науковці як Л. Шкляр 

(дослідження «Етнонаціональні чинники державотворення: політологічний 

аналіз») [256], В. Ананьїн («Етнонаціональний чинник безпеки сучасного 

поліетнічного суспільства (соціально-філософський аналіз)») [5], 

П. Надолішній («Етнонаціональний аспект адміністративної реформи в Україні 
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(теоретико-методологічний аналіз)») [140] визначили це поняття. Проте кожен 

автор виокремив якийсь власний елемент і пов’язав етнонаціональний фактор, 

для прикладу, з прагненням реалізації інтересів етнонаціональною спільнотою 

(В. Ананьїн), з мотивами соціальної поведінки цих спільнот (Л. Шкляр), з 

інтересом, внутрішнім потенціалом спільноти, що спонукає її до дії 

(П. Надолішній).  

На значенні теоретичного обґрунтування досліджуваної проблеми в 

контексті удосконалення системи державного управління акцентує 

П. Надолішній у авторефераті докторської дисертації. Він зауважує певну 

недооцінку науковцями та політичними практиками етнокультурного 

потенціалу українського суспільства, невідповідного усвідомлення 

актуальності теоретичної розробки характеру впливу етнонаціонального 

фактора на становлення системи державного управління і навпаки – державно-

управлінського впливу на розвиток етнонаціональних процесів. На думку 

автора, таке ігнорування етнонаціонального фактора на етапі здійснення 

кардинальних реформ, неминуче спричинить грубі прорахунки і помилки, що 

можуть мати довготривалі негативні наслідки [140, с. 4–5]. Аналіз проблеми 

вчений розширює в інших працях. Скажімо, у питанні підготовки державних 

службовців для роботи у багатонаціональних регіонах [273]. Тут ідеться не 

лише про теоретичне розроблення проблеми взаємовпливу етнонаціонального 

фактора і політичної системи, а й про практичне втілення результатів цього 

взаємовпливу в процесі забезпечення сталого розвитку Української держави, 

формуванні української політичної нації, покращенні етнополітичної ситуації 

та вдосконаленні етнонаціональної політики і на загальнонаціональному, і на 

регіональному рівнях. 

З сучасних українських досліджень у цьому напрямі вирізнимо дисертації 

Ю. Пивоварова «Вплив етнонаціонального чинника на процеси демократичної 

трансформації в Україні» [161] та С. Матушкіної «Вплив етнополітичних 

чинників на розвиток регіональної політики в Україні» [127]. У першому 

випадку науковець вводить і визначає поняття «етнонаціональний чинник 
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демократичної трансформації України», а у другому авторка зосереджує увагу 

на розгляді державної етнополітики в контексті впливу регіональної специфіки 

етнополітичного розвитку. Отже, можемо стверджувати, що на сучасному етапі 

не тільки визначення, а й теоретичне та практичне значення досліджуваного 

явища під впливом сьогоднішньої дійсності постійно уточнюється. 

Щодо впливу етнічності на суспільно-політичні процеси, то цій проблемі 

присвячені розвідки М. Ісмана [270], С. Корнелла і Д. Гартмана [268], С. Коч 

[107]. Як стверджує американський вчений М. Ісман, фундаментальною 

реальністю стало існування етнічного плюралізму в межах кордонів багатьох 

держав світу, що проявляється через ключову проблему – відносини, можливість 

співжиття, співпраці і консенсусу, котрі формують і визначають етнічні 

спільноти та політичні актори у межах держави. Етнічний плюралізм засвідчує 

необхідність етнічної політики, що варіює від насильницької до громадянської 

[270, с. 4]. Натомість власний погляд висловлює українська дослідниця С. Коч у 

праці «Етнічність у сучасному політичному процесі». Вона комплексно 

розглядає етнонаціональний чинник як соціальний і політичний феномен, який 

може значно впливати на суспільний та державний устрій різних країн [107].  

Суспільно-політичні процеси в українському науковому дискурсі 

досліджує С. Гайдай [31], а етнополітичні процеси – І. Богомолова [14], І. Доцяк 

[47] та В. Устименко [231]. До прикладу, науковець І. Доцяк зосереджує свою 

увагу на аналізі етнополітичних процесів, зокрема на території Галичини, в 

умовах сучасних глобалізаційних викликів [47].  

Такі явища сприяють актуалізації та розвитку етнонаціональних спільноти 

через процеси політичної суб’єктивації спільнот, етнічної або національної 

консолідації, етнополітичної мобілізації та політизації етнічності. Їх аналізує 

чимало українських науковців. Так, політичну суб’єктивацію ґрунтовно 

проаналізовано в авторефераті Г. Потеряйко [167], різні види консолідації – у 

працях А. Колодій [88; 90], І. Кресіної [109], Г. Луцишин [120], О. Нельги [146], 

О. Петухової [160] та ін. Українська дослідниця А. Колодій, скажімо, приділяє 

велику увагу характеристиці парадигм нації (громадянської, етнічної) та їх 
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відповідності умовам України [88], а Г. Луцишин акцентує увагу на питанні 

національної консолідації України в умовах сучасного політичного процесу 

[120]. Тому, можемо стверджувати: здобуття Україною незалежності й 

подальший суспільно-політичний розвиток країни дали поштовх науковим 

дослідженням, присвяченим налагодженню співжиття української титульної 

нації з іншими етнонаціональними спільнотами у межах однієї держави, 

можливості їх неконфліктної взаємодії та консолідації політичної нації.  

Аналіз етнополітичної мобілізації та політизації етнічності умовно можна 

розділити на два типи. Перший тип – це дослідження цілковито розмежованих 

процесів або етнічної та етнополітичної мобілізації (В. Ачкасов [10], Г. Коулборн 

[269]), або політизації етнічності (М. Ісман [270],  К. Вітман [27], І. Зварич [64], 

О. Кривицька [110]). Другий тип, на погляд таких вчених, як А. Ахіезер [9], 

А. Аклаєв [4], О. Картунов [79], О. Майборода [121], вирізняється тим, що 

названі процеси взаємопов’язані та випливають один з одного. Причому такий 

причинно-наслідковий зв’язок не завжди однозначний: декотрі дослідники 

розуміють процес мобілізації як етап або наслідок політизації, а інші трактують 

політизацію як наслідок мобілізації.  

Стосовно проблематики можливого виникнення радикалізму в суспільно-

політичних процесах під впливом етнічного фактора, існує багато праць 

науковців – як зарубіжних, так і вітчизняних. Фундаментальними, з нашого 

погляду, у розкритті особливостей конфліктів у цій сфері є роботи українських 

дослідників В. Котигоренка [102], О. Кривицької [110] та уже згадуваного 

російського науковця А. Аклаєва [4]. Автори описують теоретичні засади 

конфлікту як суспільного явища, аналізуючи особливості його прояву в декотрих 

країнах, у тому числі в Україні. Українська дослідниця О. Кривицька у 

монографії «Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі України» ґрунтовно 

розглянула проблеми етнополітичної поляризації та соціокультурного 

розмежування в Україні з акцентом саме на виявленні ліній демаркації, які 

спричиняють ризик дезінтеграції держави. Причини виникнення етнічних 

конфліктів аналізують такі автори як: В. Євтух [55], Д. Зенгхаас [73], 
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О. Картунов [80], А. Кіссе [84], О. Маруховська [125]. Теоретично осмислюють 

явища сепаратизму й іредентизму Н. Горло [36], М. Паламарчук [154], Є. Рябінін 

[199], В. Явір [263] та інші. Так, український науковець Є. Рябінін 

охарактеризував екзогенні чинники впливу на посилення етносепаратистських 

процесів саме в Україні [199]. 

Ми вважаємо, що до основних доробків з цієї проблематики в Україні, 

належить монографія уже згадуваного В. Котигоренка – «Етнічні протиріччя і 

конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт» [102]. Праця також 

доповнена науковими статтями автора [103; 104]. Він обґрунтовує теоретико-

методологічні засади дослідження проблеми етнічних протиріч і конфліктів, їх 

витоки, визначає можливі шляхи та механізми її розв’язання в Україні. Окремі 

акценти цього питання проаналізовано у дослідженні В. Нагірного «Політизація 

російської етнічності в Україні (1991 – 2002 рр.)» [137], а також колективній 

монографії «Електоральні процеси України в регіональному вимірі: Буковина і 

Закарпаття» [62], написаній вченими Науково-дослідного інституту політичної 

регіоналістики (Ужгород) та Науково-дослідного інституту європейської 

інтеграції та регіональних досліджень (Чернівці). У цій монографії, зокрема, 

містяться деякі матеріали українського науковця М. Зана, присвячені розгляду 

історичної ретроспективи та сучасного стану етнополітичних процесів на 

Закарпатті. 

Зауважимо, що після подій 2014 р. в Україні значно актуалізувалося 

вивчення потенційно загрозливих для соціально-політичної стабільності та 

національної безпеки держави чинників. Так, всебічно охарактеризував термін 

«етнополітична стабільність» у монографії «Етнополітична стабільність 

держави: політико-правовий аналіз» український вчений С. Асланов [8]. Він 

також частково торкався питання загроз етнополітичній стабільності у регіонах 

та державі загалом. Однак зазначимо, що єдиного розуміння або визначення 

цього поняття в українському науковому дискурсі не існує. Чимало дослідників 

для позначення подібного явища використовують інші взаємозамінні 

словосполучення. До прикладу, українська дослідниця В. Бурдяк застосовує 
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словосполучення «ризики та виклики соціальній стабільності» [17].  Поняттям 

«етнополітична загроза» послуговуються, зокрема, експерти Національного 

інституту стратегічних досліджень при Президентові України [53] та 

український вчений В. Котигоренко [104]. У першому випадку йдеться про 

етнополітичні загрози національній безпеці, а в другому – про етнополітичні 

загрози соціальній стабільності. 

Окремої уваги заслуговують відомі теоретичні розробки різних 

дослідників щодо визначення поняття «регіон» і похідних від нього – 

«регіоналізм», «регіоналізація», а також їх залежності від особливостей 

етнонаціонального складу окремих територій. Такі висновки простежуємо у 

наукових доробках українських науковців І. Зварича [67; 68], С. Маковського 

[123], С. Матвієнків [126], В. Мельника та Л. Скочиляса [129], А. Мурадяна 

[136], Ж. Ушакової [232] та інших. На особливу увагу заслуговує монографія 

Т. Татаренко [215], де авторка розглядає особливості прояву регіонального 

чинника в політичному житті України, та дослідження І. Зварича «Регіональні 

особливості розвитку етнополітичних процесів в Україні» [68], який аналізує ці 

особливості у контексті впровадження державної етнонаціональної політики та 

пошуку ефективної моделі державного управління у цій сфері. Саме І. Зварич, 

до речі, а також П. Надолішній використовують умовне поняття «етнічний 

регіон» для вирізнення територій, де впливи етнонаціонального фактора тих чи 

інших спільнот найбільш відчутні. Виокремлення таких регіонів дає змогу 

диференційовано підходити до вибору методів запровадження державної 

етнонаціональної політики залежно від строкатості національного складу, 

складності міжетнічних відносин та етнополітичних процесів.  

Дослідники, аналізуючи особливості етнорегіонального середовища в 

українському науковому дискурсі, здебільшого виділяли регіони за історико-

культурними особливостями, тобто, використовувалося так зване історико-

етнографічне районування. Не втрачає актуальності розмежування регіонів за 

економічними особливостями. Загалом, підходи до етнорегіонального поділу 

ґрунтовно аналізували О. Рафальський [184] та С. Матвієнків [126]. Власні 
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варіанти регіонального поділу, де спостерігаються окремі етнічні 

характеристики, наявні у таких дослідників, як І. Курас, П. Надолішній, 

Б. Заставецький, О. Галенко, С. Римаренко, М. Багров, Р. Лозинський та інші. 

Окремі з них детально описані у колективній монографії «Етнополітичні 

процеси в Україні: регіональні особливості» [54] та монографії 

М. Дністрянського «Етнополітична географія України: проблеми теорії, 

методології, практики» [44]. Крім того, у названій праці М. Дністрянський 

обґрунтував теоретичні основи, методологію та методику геоетнополітичних 

досліджень, проаналізував функції етногеографічного чинника в організації 

державно-територіального устрою й географічні особливості політичної 

активності етнонаціональних спільнот і груп, а у навчальному посібнику цього 

ж автора «Етногеографія України» зазначені положення узагальнені в контексті 

розкриття предмета і завдань етногеографії як науки [43]. 

Під час аналізу проблематики, пов’язаної з управлінням етнополітичними 

процесами, основним є розуміння понять «етнополітика», «етнонаціональна 

політика», «етнополітичний менеджмент» і відмінностей між ними. Це питання 

розглядають як зарубіжні, так і українські науковців. З-поміж останніх – 

К. Вітман [28], І. Зварич [69], В. Котигоренко [105], Ю. Куц [114], О. Майборода 

[122]. Досліджують основні теоретичні моделі етнонаціональної політики 

держави Е. Балібар та І. Валерстайн [12], Дж. Ротшильд [277]. Так, 

Дж. Ротшильд, узагальнивши стратегії влади у сфері етнонаціональної політики, 

вирізняє теоретичні моделі взаємодії держави з іноетнічними спільнотами, які 

проживають на її території – модель вертикальної ієрархії, модель паралельної 

сегментації та модель перехрещеної сітки [277]. Особливості збереження 

етнічного розмаїття за різних політичних режимів розглянуто у праці Дж. Розела 

[276].  

Питання стану державної етнонаціональної політики і етнополітичного 

менеджменту на різних рівнях управління в Україні знайшли відображення у 

дослідженнях різних українських науковців. Проте найчастіше такі розвідки 

стосувалися саме пропозицій щодо удосконалення законодавчої бази 
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етнонаціональної політики. Це простежується у працях таких науковців, як 

О. Васильченко [19], В. Коцур [106], О. Липчук [115] тощо. Значно рідше 

дослідники торкалися питання інституційного забезпечення державної 

етнонаціональної політики. Подібну проблематику розглядали В. Котигоренко 

[105], Н. Підбережник [162], С. Тимофеєва [216].  

На окрему увагу заслуговує монографія «Державна етнополітика України 

в умовах глобалізації» авторки В. Андріяш, де це питання, вважаємо, розкрито 

комплексно і найбільш повно. Адже вчена не лише аналізує державну 

етнополітику, її особливості в Україні в умовах розвитку світового процесу 

глобалізації, перспективи розвитку етнополітичних процесів в Україні з 

урахуванням зарубіжного досвіду, але й аргументує особливості практик 

політико-правового регулювання етнополітичних процесів, які були б адекватні 

сучасним соціокультурним реаліям та сприяли би зміцненню стабільності 

українського поліетнічного суспільства, забезпеченню національно-державних 

інтересів України [7].  

Здійснюються також теоретичні дослідження, спрямовані на  

вдосконалення етнонаціональної політики й етнополітичного менеджменту в 

окремих регіонах України. Так, українська вчена Н. Підбережник у статті 

«Інституційне забезпечення публічного управління етнополітичними 

відносинами на регіональному рівні в Україні» ґрунтовно проаналізувала 

інституційне забезпечення регіонального етнополітичного менеджменту на 

прикладі Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей [162]. Зазначимо 

також, що наукові інтереси дослідниці охоплюють загалом розгляд проблем 

публічного управління етнополітичними відносинами, їх нормативно-

правового й інституційного забезпечення на різних рівнях. Вчена Г. Мелеганич 

детально розглянула питання реалізації етнонаціональної політики України на 

прикладі Закарпатської області й участі у такому процесі представників 

громадянського суспільства, у тому числі членів національно-культурних 

товариств національних меншин [128]. Ще одна українська дослідниця Н. Ротар 
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вивчала основний інструментарій управління регіональними етнополітичними 

процесами на прикладі Чернівецької області [195].  

Чимало українських вчених займаються дослідженням особливостей 

регіональних міжетнічних відносин та взаємовпливів держави з 

етнонаціональними спільнотами представленими власними громадськими 

організаціями й групами інтересів. Скажімо, діяльність етнонаціональних груп 

інтересів аналізує український науковець О. Щербатюк [112; 259]. Подібні 

розвідки він здійснив на прикладі Закарпатської та Чернівецької областей 

(перша – у співавторстві з науковцем А. Круглашовим). Громадські організації 

етнічних меншин на території України розглядає українська вчена Л. Лойко. 

Так, у монографії «Громадські організації етнічних меншин України: природа, 

легітимність, діяльність» вона характеризує досвід створення та різні аспекти і 

сфери діяльності громадських об’єднань етнічних меншин у різних регіонах 

України [117]. Проблему русинства, явище політичного русинства аналізує 

українська дослідниця Н. Кічера. В авторефераті дисертації, наприклад, вона 

особливу увагу зосереджує на аналізі ідентифікації русинів, політико-

правовому статусі русинської громади й можливостях її впливу на 

етнополітику країн Центральної та Південно-Східної Європи – Словаччини, 

Сербії, Польщі та України [85]. 

Отже, підсумовуючи наведений матеріал, можна стверджувати, що окремі 

аспекти проблеми впливу етнонаціонального фактора на суспільно-політичні 

процеси в Україні залишаються такими, що потребують подальшого вивчення. 

З огляду на зміну сучасної ситуації, в якій вони відбуваються, висновки таких 

досліджень частково застаріли або не відповідають сучасним реаліям, 

особливо, в умовах внутрішньополітичних і зовнішньополітичних викликів, що 

постали перед Україною з продовженням російсько-українського конфлікту на 

різних «лініях розмежування».  
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1.2. Джерельна база дослідження впливів етнонаціонального фактора 

на політичні процеси в Україні 

На сучасному етапі основу розуміння впливу етнонаціонального фактора 

на суспільно-політичні процеси, як відомо, становить накопичення знань з 

метою їх подальшого практичного застосування в процесі управління 

сучасними, зокрема кризовими, етнополітичними процесами та прийняття 

рішень у різних сферах життя українського суспільства. Хоча, на нашу думку, 

науковим розробкам з цієї проблеми не вистачає комплексності аналізу. 

Більшості таких досліджень притаманна однобокість, адже вони розглядають 

переважно деструктивні впливи етнонаціонального фактора на суспільно-

політичні процеси. Заслуговує на увагу й аналіз його конструктивних впливів, 

які виникають у процесі міжетнічної взаємодії та взаємодії на лінії «держава – 

етнонаціональна спільнота» під час впровадження етнонаціональної політики 

тощо. Саме тому в основі джерельної бази нашого дослідження велика кількість 

статистичних матеріалів, результатів соціологічних опитувань, нормативно-

правових документів, регіональних програм, звітів і аналітичних записок 

дослідницьких центрів України та зарубіжжя, матеріалів розміщених у засобах 

масової інформації. Крім того, ми формулюємо власні висновки на засадах 

теоретичних розвідок українських науковців, що висвітлюють зазначену 

проблематику.  

Передусім наголосимо, що актуалізація етнічності сприяє 

внутрішньогруповому розвиткові спільноти з подальшим її активним залученням 

до суспільно-політичних процесів як регіону, так і всієї держави. Рівень такого 

залучення залежить від взаємопов’язаних процесів політичної суб’єктивації, 

етнічної консолідації, етнополітичної мобілізації та політизації етнічності. Наше 

розуміння особливостей перебігу цих процесів в Україні ґрунтується на працях 

окремих українських науковців (Г. Потеряйко [167], О. Майборода [121] та інші).  

Водночас спостерігається і процес національної консолідації в суспільстві. 

Саме національну консолідацію й основні чинники, які на неї впливають, в 

Україні досліджували вчені А. Колодій [88; 90], Г. Луцишин [118; 120], 
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М. Сичова [205] та інші. Вважаємо однак, що недостатньо аналізується вплив на 

національну консолідацію етнічного середовища регіону, у якому вона 

відбувається. Адже внаслідок поліетнічності простежується неоднаковість 

консолідаційних процесів, що проходять у різних частинах України. Тому 

доцільно вивчати чинники, що позначаються на національній консолідації з 

огляду на етнонаціональну специфіку того чи іншого регіону.  Крім того, 

поліетнічність і впливи етнонаціонального фактора не є однозначно 

деструктивними: за деяких обставин вони мають конструктивний характер 

впливу на соціально-політичну реальність держави.  

Більшість науковців, проте, акцентують увагу саме на негативних його 

впливах, у зв’язку з чим проблематику можливого виникнення радикалізму в 

суспільно-політичних процесах під впливом етнічного чинника розглядаємо з 

урахуванням великої кількості праць науковців. Використовуємо, зокрема, аналіз 

П. Єрмаковим можливих чинників дестабілізації ситуації в Україні [58], 

виокремлення В. Котигоренком основних факторів конфліктогенності на 

території України з огляду саме на її етнонаціональну специфіку, та дослідження 

М. Паламарчуком головних викликів сепаратизму в Україні [154]. Це дало змогу 

вирізнити форми етнічного радикалізму – міжетнічний чи етнополітичний 

конфлікт, сепаратизм, іредентизм.  

Ґрунтуючись на описі базових характеристик моделей етнонаціональної 

політики, окреслених Дж. Ротшильдом, що допомагають відрізнити одну модель 

від іншої, доходимо висновку, якими є основні чинники, що визначають модель 

етнонаціональної політики, яка формується в державі, зокрема у поліетнічній. У 

розумінні особливостей збереження етнічного розмаїття за різних політичних 

режимів і переваг у цьому сенсі саме демократичного режиму дотримуємося 

поглядів Дж. Розела [276].  

Аналізуючи особливості етнорегіонального середовища в Україні, ми не 

змогли оминути увагою розгляд підходів до регіонального поділу території 

держави. Так, до прикладу, проаналізувавши підходи до регіонального поділу 

запропоновані Б. Заставецьким та М. Багровим, вчений М. Дністрянський 
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пропонує свій варіант на засадах аналізу ширшої сукупності названих 

етнодемографічних та етносоціальних показників [44]. Проте зауважимо, що 

такі підходи з тих чи інших причин нерідко втрачають актуальність, коли 

предметом вивчення стає етнонаціональний фактор і його впливи на суспільно-

політичні процеси в конкретних регіонах. Саме тому на основі цього, а також з 

урахуванням типології держав за особливостями етнонаціональної структури, 

розробленої Р. Коршуком [100], де Україна зарахована до держав з 

поліетнічним складом населення, регіональної визначеності розселення 

представників іноетнічних спільнот виділеної у праці М. Степико [213] та 

результатів Всеукраїнського перепису населення 2001 р. [187] ми виробили 

власну класифікацію-групування областей України, що відповідає основним 

завдання нашого дослідження. 

Процеси національної та етнічної консолідації у поліетнічних регіонах 

України ми досліджували за визначеними критеріями, а методологія обрахунку 

цих критеріїв базується на розробках уже згадуваного М. Дністрянського. 

Емпіричною основою для аналізу вказаних критеріїв і їх динаміки є результати 

Всеукраїнського перепису населення 2001 р. [187], соціологічних опитувань 

різних дослідницьких центрів як українських, так і зарубіжних [37; 142; 159; 

188; 189; 229; 253; 254; 274; 275], інформаційно-аналітичні матеріали органів 

державної влади [26; 42; 70; 77; 132; 145; 170], неурядових організацій [153; 163], 

аналітичних центрів [75; 91] і науково-дослідних інститутів [52; 53; 93], що 

розміщені як на офіційних сайтах цих структур, так і у засобах масової 

інформації.  

Під час аналізу процесу етнічної консолідації найбільших національних 

меншини у поліетнічних регіонах України, основні тези проілюстровані 

вагомими прикладами, взятими, зазвичай, із засобів масової інформації [25; 30; 

45; 63].  Це питання вивчалося окремо стосовно кожної національної меншини, 

тому користувалися також науковими статтями вчених, які приділяли увагу 

саме аналізу такого процесу в середовищі національних меншин – угорців, 

румунів, росіян, болгар, молдован, кримських татар тощо. Це праці таких 
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авторів як: Р. Аблятіф [2], Ю. Каздобіна [78], С. Коч [106], Т. Кривошея та 

Ю. Сербіна [111], В. Мукомель та С. Хайкін [135], Ю. Опріш [149], І. Орєхова 

[150], Б. Парахонський [155], І. Симоненко [201] та інші. На особливу увагу 

заслуговує спільне видання українських і угорських науковців «Закарпаття 

1919–2009 років: історія, політика, культура», що становить на сьогодні 

найбільш повне дослідження розвитку етнічного угорського населення 

Закарпаття в ХХ – на початку ХХІ ст. (до 2009 р.) [60]. 

У нашому дослідженні також акцентовано на розгляді стану державної 

етнонаціональної політики й етнополітичного менеджменту на різних рівнях 

управління. Важливими для нього стали висновки В. Андріяш стосовно 

ефективності практичного впровадження субсидіарної моделі етнонаціональної 

політики як основи етнополітичної доктрини України [7]. Проте потреба у 

доповненні й подальшому розроблені зазначеної проблеми зумовлена 

необхідністю вироблення ефективних механізмів управління етнополітичними 

процесами в умовах викликів, що постали перед Україною після анексії Криму 

та початку російсько-української війни на Донбасі. Крім того, вивчення цього 

питання в українській політичній науці недостатнє, ще й у контексті врахування 

впливів етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в окремих 

регіонах. Таких досліджень здійснено дуже мало. 

Дослідження потенційно загрозливих чинників для соціально-політичної 

стабільності та національної безпеки держави проводилися й раніше, але ніколи 

ще за часів незалежності не мали настільки прикладного та важливого для 

подальшого функціонування країни значення як сьогодні. У зв’язку з цим ми 

проаналізували загрози для стабільності політичної системи, що несе 

етнонаціональний фактор. У нашому дослідженні поняття «етнополітична 

загроза» використовується у розумінні подібних термінів таких українських 

науковців, як С. Асланов,  В. Бурдяк, В. Котигоренко та інші. 

Послуговувалися також висновками, наведеними в аналітичних записках 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України – 

«Етнополітичні загрози та ризики національної консолідації: регіональний 
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вимір» [53], «Процеси політизації етнічності в Україні: загрози та можливості 

для державної політики в умовах зовнішньої агресії» [183]. У першій 

зосереджено увагу на регіональних особливостях етнополітичних загроз та 

пропозиціях щодо своєчасного й ефективного реагування на них, а у другій – на 

розгляді процесів політизації етнічності в Закарпатській і Одеській областях в 

умовах гібридної агресії з боку РФ.  

Загалом же для нашого дослідження вагомими виявилися доробки цієї 

наукової установи України. Крім названих вище, у роботі були використані 

результати й інших аналітичних записок. Зокрема, «Потенціальні загрози 

регіонального сепаратизму в Україні» [166], «Народна законодавча ініціатива як 

форма безпосередньої демократії: доцільність запровадження в Україні» [141], 

«Проблеми національної консолідації українського суспільства: позиціонування 

політичних партій» [181], а також наукова доповідь «Концептуальні засади 

безпекової політики у сфері національної ідентичності та міжетнічних відносин в 

Україні» [93]. 

Зауважимо також, що наукові центри України приділяють значну увагу 

дослідженню етнонаціональних характеристик регіональних суспільно-

політичних процесів. Вирізняються наукові розвідки Інституту політичних і 

етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса, Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького, Українського центру політичних і економічних 

досліджень імені Олександра Разумкова, Українського незалежного центру 

політичних досліджень, Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», 

Соціологічної групи «Рейтинг» та деяких інших. 

Так, суспільно-політичні процеси в окремих регіонах країни досліджують 

науковці Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені 

І. Ф. Кураса. До подібних наукових розробок належать аналітична доповідь 

«Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, 

прорахунки (1991–2014 рр.)» [164], колективні монографії «Закарпаття в 

етнополітичному просторі», «Крим в етнополітичному просторі» та згадувана 

вище праця «Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості».  
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Питання щодо гарантування національної безпеки в Україні ґрунтовно 

розробляються науковцями Інституту держави і права ім. В. М. Корецького, 

результатом чого стала колективна наукова записка «Етнополітична безпека 

України: політико-правові механізми протидії етнополітичній дезінтеграції 

держави» [52]. 

До важливих розробок Українського центру політичних і економічних 

досліджень імені Олександра Разумкова, використаних у нашому дослідженні, 

належать інформаційно-аналітичні матеріали «Консолідація українського 

суспільства: шляхи, виклики, перспективи» [91] та «Основні засади та шляхи 

формування спільної ідентичності громадян України» [151], які були розміщені 

і у окремих випусках журналу «Національна безпека і оборона», що видається 

Центром Разумкова на постійній основі. 

З видань Українського незалежного центру політичних досліджень ми 

послуговувалися колективною публікацією Ю. Тищенко, Р. Халілова, 

М. Капустіна «Суспільно-політичні процеси в АР Крим: основні тенденції» 

[217]. У ній детально проаналізовано суспільно-політичні процеси в АР Крим, 

зокрема, політичну структуризацію, основні тенденції діяльності організацій 

громадянського суспільства та суспільно-політичних рухів на півострові до 

2008 р. 

Фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» видає 

інформаційно-аналітичний журнал «Громадська думка», окремі випуски якого 

присвячені результатам досліджень Фонду, що безпосередньо стосуються 

визначеної нами проблематики. Так, у випуску № 2 (25) за 2015 р. вміщені 

результати опитування громадської думки «Що об’єднує та що роз’єднує 

українців» [23]. Воно дає змогу виявити регіональну диференціацію оцінок 

громадян стосовно економічних, соціальних, політичних і мовно-етнічних 

процесів в Україні. 

Соціологічна групи «Рейтинг» постійно публікує підсумки власних 

досліджень у формі презентаційних матеріалів. Окрім того, на відміну від 

інших центрів, де результати опитувань подані, зазвичай, для великих регіонів 
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України у різній конфігурації, тут вони сформовані для кожної 

адміністративно-територіальної одиниці окремо із вміщенням динаміки щодо 

попередніх досліджень Соціологічної групи. Таким є, скажімо, національне 

опитування від грудня 2017 р. «Україна: настрої та очікування», результати 

якого ми використовуємо у своїй роботі [229]. 

У цьому контексті виокремимо й ініціативи громадських організацій, 

якими ми послуговувалися у нашому дослідженні. Це, зокрема, щорічні 

аналітичні огляди «Становище української мови в Україні» Руху добровольців 

«Простір свободи» [212], де вміщені відомості про соціологічні дослідження з 

цього питання, законотворчі тенденції та огляд стану мови у різних сферах 

суспільного життя (освіті, ЗМІ, кінопрокаті, книговиданні тощо) й на 

окупованих територіях за відповідний рік. На увагу заслуговує й онлайн-

платформа «Політична пам’ять» створена Рухом «ЧЕСНО», де зібраний і 

відсортований величезний архів даних різних органів влади, політичних партій, 

громадських організацій і засобів масової інформації з фактами про політиків 

та політичні партії, які хоч раз брали участь у виборах до Верховної Ради, 

обласних та місцевих рад з перших виборів незалежної України [163].  

Ми також використовували тематичні доповіді Управління Верховного 

комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини, що стосуються 

проблематики, яка належить до його компетенції. Зокрема, користуємося 

тематичною доповіддю «Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих 

Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)» [204]. 

З метою ґрунтовного аналізу послуговувалися великим масивом 

нормативно-правових документів Української держави у зазначеній сфері. Це, 

зокрема, Декларація прав національностей України [40], Декларація про 

державний суверенітет України [41], Закони України (до прикладу Закон 

України «Про національні меншини в Україні» [173]), Конституція України 

[92], Постанови Верховної Ради України [172; 174], Постанови Кабінету 

Міністрів України [180], а також актуальні проекти Концепції державної 
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етнонаціональної політики України [94; 95], що зараз знаходяться на розгляді в 

Експертній раді Міністерства культури України з питань етнополітики.  

Під час дослідження регіонального рівня етнополітичного менеджменту в 

Україні допомогли також регіональні нормативно-правові документи, зокрема 

розпорядження Закарпатської обласної державної адміністрації. Наприклад, 

Розпорядження «Про положення про управління національностей та релігій 

Закарпатської обласної державної адміністрації» [175], «Про програму 

забезпечення розвитку освіти, культури, традицій національних меншин 

області на 2016–2020 роки та співпраці із закордонними українцями на період 

до 2020 року» [176].  

Доречно зазначити, що завдяки регіональній програмі «Центр культур 

національних меншин Закарпаття» в Закарпатській області діє однойменна 

установа. Це заклад, діяльність якого спрямована на реалізацію державної 

політики у сфері задоволення етнокультурних потреб національних меншин. 

Проте його діяльність зацікавила нас ще й тому, що на його офіційному сайті 

розмішуються і постійно оновлюються тематичні інформаційно-аналітичні 

матеріали, статистична інформація про стан міжнаціональних взаємин у краї 

(наприклад, список національно-культурних товариств Закарпатської області), 

новини з теми, виступи представників органів влади з відповідної 

проблематики, звіти про виконання протоколів змішаних двосторонніх 

міжурядових комісій і регіональних програм у вказаній сфері (до прикладу, 

інформація «Про виконання в області положень Протоколів ХІV засідання 

Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних 

меншин та ХІІІ засідання Двосторонньої українсько – словацької комісії з 

питань національних меншин освіти і культури») [42; 63; 170; 178; 210; 211], 

якими ми послуговувалися у рамках нашого дослідження.  

Отже, така теоретична основа дала змогу проаналізувати  конструктивні й 

деструктивні прояви етнонаціонального фактора у суспільно-політичних 

процесах України, розглянути процеси консолідації або виникнення 

етнополітичних загроз, визначити основні проблеми управління у зазначеній 
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сфері та розробити авторські рекомендації для їх усунення на різних рівнях – 

від загальнонаціонального до регіонального й місцевого.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 У розділі здійснено аналіз науково-практичного дискурсу та сучасного 

стану наукової розробки проблеми впливу етнонаціонального фактора на 

суспільно-політичній процеси. З огляду на територіальні межі дослідження 

основна увага зосереджена на працях сучасних українських науковців, які 

займаються названою проблематикою, а розвідки зарубіжних учених 

охарактеризовані переважно в контексті виокремлення теоретико-

методологічних основ та невирішених раніше проблем дослідження.   

Розглянуто ключові концепції зарубіжних та українських теоретиків, що 

дало змогу:  

˗ сформувати понятійно-категоріальний апарат дослідження (на основі 

праць Б. Андерсона, Ф. Барта, Е. Сміта, В. Ананьїна, О. Картунова, 

П. Надолішнього, Л. Шкляра та інших),  

˗ систематизувати прояви зазначеного фактора у суспільно-політичних 

процесах (на основі доробків М. Ісмана, А. Аклаєва, К. Вітмана, В. Євтуха, 

О. Кривицької, В. Котигоренка, Г. Луцишин, О. Майбороди, Г. Потеряйко та 

інших),  

˗ виокремити специфіку в управлінні етнополітичними процесами (на 

основі розвідок Дж. Розела, Дж. Ротшильда, В. Андріяш, І. Зварича, 

М. Лазаровича та інших), 

˗ визначити особливості етнорегіонального середовища в Україні (на 

основі досліджень М. Дністрянського, Р. Коршука, С. Маковського, 

С. Матвієнків, О. Рафальського, С. Римаренка та інших). 

У процесі ґрунтовного аналізу стану наукової розробки проблеми в 

Україні з’ясовано, що теоретичним узагальненням у цьому напрямі не вистачає 

повноти й комплексності, коли предмет дослідження розглядався б не лише з 
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точки зору його деструктивних впливів на суспільно-політичні процеси, але й 

конструктивних можливостей для удосконалення міжетнічних відносин, 

етнонаціональної політики тощо. Тому існує потреба у здійсненні подібних 

досліджень.  

Окрім того, виявлено, що на сучасному етапі в українському науковому 

дискурсі питання ролі, місця та впливу етнонаціонального фактора на 

політичну систему актуалізувалося під впливом новітніх внутрішньо- та 

зовнішньополітичних викликів. Нині вчені працюють над уточненням 

теоретичного і практичного значення цього явища в українській політології в 

умовах сьогодення. 

Встановлено, що недостатньо дослідженими у науковому сенсі 

залишаються такі проблеми, як:  

1) формування комплексного і водночас чіткого визначення в 

українському політологічному дискурсі поняття «етнонаціональний фактор» у 

змісті динаміки політичних процесів; 

2) теоретичне осмислення вагомості й ролі впливів цього фактора на 

суспільно-політичні процеси і на загальнонаціональному, і на регіональному 

рівнях; 

3) визначення рівня залучення окремих регіонів України до процесу 

національної консолідації та швидкість його перебігу з огляду на 

етнонаціональні особливості цих регіонів; 

4) встановлення рівня консолідації національних меншин, що формують 

місця компактного проживання у поліетнічних регіонах України, та 

встановлення впливу їхнього активного потенціалу на суспільно-політичні 

процеси в регіоні та державі; 

5) вивчення передумов, основних причин виникнення загроз політичній 

(у тому числі етнополітичній) стабільності держави та можливих наслідків від 

реалізації цих загроз; 

6) розробка теоретичної моделі державної етнонаціональної політики й 

ефективних методів державного етнополітичного менеджменту з урахуванням 
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особливостей середовища, в якому відбувається процес управління, та опис 

шляхів її подальшого практичного впровадження. 

З цих позицій сформовано авторську методологію дослідження впливу 

етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в Україні через 

розгляд, з одного боку, конструктивних і деструктивних проявів цього фактора 

в окремих регіонах України, а з іншого – державної етнополітики з 

урахуванням подібних впливів як на загальнонаціональному, так і на 

регіональному рівнях. З метою найбільш комплексного і повного аналізу 

проблеми, джерельна база дисертаційної роботи включає значну кількість 

статистичних матеріалів, результатів соціологічних опитувань, нормативно-

правових документів, регіональних програм, звітів і аналітичних записок 

українських та зарубіжних дослідницьких центрів, матеріалів розміщених у 

засобах масової інформації. 
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РОЗДІЛ 2 

 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО ФАКТОРА У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ 

 

 

 2.1. Понятійно-категоріальний апарат вивчення проблеми 

На сучасному етапі можна говорити про значне посилення ролі етнічного 

фактора у суспільно-політичних процесах. З метою його ґрунтовного 

дослідження, зокрема в Україні, потрібно чітко визначати поняття 

«етнонаціональний фактор» і, відповідно, «етнонаціональна спільнота» як носій 

цього фактора. Їх аналіз передбачає неодмінний розгляд підходів до розуміння 

етнічного і національного, їх взаємозв’язку та співвідношення.  

З погляду етимології слово «етнічний» (лат. «ethnicos») походить від 

грецького слова «етнос», що означало «плем’я» чи «зграя», а у сучасніших 

версіях перекладу −  «нація» або «раса» [213, с. 17]. Як самостійний науковий 

термін його почали використовувати тільки наприкінці ХІХ ст. Французький 

соціолог Ж. Ляпуж запропонував вживати термін «ethnie» для позначення 

культурної одиниці. З такою саме метою швейцарський лінгвіст Ф. де Соссюр 

застосовував поняття «ethnism» [54, с. 21–22]. «Етнос» розуміли як «народ», 

«нація», «плем’я», які різняться за певними ознаками (мовою, способом життя, 

культурою, поведінкою тощо). Проте етнічна термінологія значно поширилася 

лише з початком процесів загострення в світі міжетнічних протиріч у другій 

половині ХХ ст. 

В українській етнології термін «етнос» традиційно ототожнювався з 

терміном «народ». Сьогоднішнє його тлумачення, з погляду українського 

дослідника В. Євтуха, відтворює якісні характеристики людини або групи, 

пов’язані з їхнім етнічним походженням, що виявляються у культурі, поведінці, 

ментальності, побуті, підтверджуючи це походження та вирізняючи їх з-поміж 

інших. Термін часто використовують і для означення етнічної спільноти [57, 

с. 55]. 
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Британський дослідник Е. Сміт дав класичне і доволі сучасне визначення 

термінові «етнос». У його розумінні це – людська спільнота, яка пов’язана з 

рідним краєм (батьківщиною), має власну назву (етнонім) і для якої характерні 

спільні міфи щодо походження (етногенез), спільна історична пам’ять, один або 

більше складників спільної культури та певна солідарність, принаймні серед 

еліти [208, с. 20–21]. Саме тому «етнос» можна характеризувати як стійку, 

історично вкорінену на певній території сукупність людей, котрі мають спільні 

культурно-психологічні риси, етнонім (самоназву), міфи про спільний 

етногенез (процес становлення, формування і розвитку спільноти), а також 

усвідомлюють власну неподібність з іншими подібними утвореннями.  

За російським дослідником С. Широкогоровим етнос – це група людей, 

яка розмовляє однією мовою, визнає власне єдине походження, 

характеризується комплексом звичаїв, устроєм життя, збереженими й 

освяченими традиціями, які вирізняють її з-поміж інших подібних груп [255, 

с. 42]. До відомих російських теоретиків етносу належать також Ю. Бромлей та 

Л. Гумільов. 

Зауважимо, що в англомовній термінології поняття «етнос», зазвичай, не 

використовують. Його замінило поняття «ethnicity» («етнічність»). 

Найчіткішим на наш погляд, є таке його визначення: етнічність – це сукупність 

спільних цінностей, вірувань, норм, уподобань, смаків, самосвідомості, 

усвідомлення спорідненості в групі, спільної групової пам’яті та лояльності, 

певних структурних взаємовідносин у середині групи та прагнення до 

продовження існування [79].  

Однак західні вчені досі ще чітко не визначили, що саме розуміється під 

етнічністю. Стосовно цього існує декілька підходів. Серед них найвдалішим 

вважаємо розуміння етнічності як соціального кордону, що вирізняє населення за 

приналежністю до однієї або іншої групи (тобто це – певна властивість етнічної 

групи) [22, с. 4]. На думку норвезького вченого Ф. Барта, етнічність – форма 

соціальної організації культурних відмінностей, а етнічний кордон є 

визначником групи. Етнос існує завдяки етнічній ідентичності членів групи, яка 
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ґрунтується на етнічних кордонах [266, с. 69]. Люди стають групою, коли 

мають спільні уявлення, а етнічність у такому випадку набуває організаційної 

та інституційної форми.  

Поняття етнічності часто плутають і співвідносять з поняттями «етнічна 

приналежність», хоча вони у дечому різні. Етнічність об’єднує спільні цінності, 

вірування, норми, менталітет, усвідомлення спорідненості, які існують в групі та 

на основі яких ця група ідентифікується і прагне до самовизначення. Тобто 

етнічна приналежність –  складова частина етнічності. Конкретніше – етнічне 

походження передбачає «суб’єктивне переконання в ...спільності походження 

через (такі, що сприймаються суб’єктивно) подібності фізичного типу і/або 

звичаїв чи внаслідок спільних спогадів про колонізацію та міграцію» [265, 

с. 391].  

Термін «етнічність» часто використовують як синонім етнічної 

ідентичності. Це дещо виправдано, адже, як зазначає українська дослідниця 

О. Кривицька, етнічність ґрунтується на ідентичності, а ідентичність відтворює 

сутність етнічності та вирізняє людину того чи того етнічного походження з-

поміж інших [110, с. 44].
 
Так, етнічність часто вважають не річчю, а саме 

процесом визначення індивідуальної або групової ідентичності, розуміння 

етнічної приналежності до певної групи, а членство у етнічній групі, по суті, є 

соціальним визначенням, тобто самовизначенням себе як члена групи і 

вирізненням своїх від інших груп [271, с. 113]. Загалом етнічна ідентичність – це 

набір достатньо стійких (хоча і не незмінних) значень, що індивіди надають 

своєму членству, враховуючи й ті характеристики, які пов’язують їх з цією 

спільністю і відрізняють від оточення. Вона важлива, бо для сукупності індивідів 

саме етнічна ідентичність створює умови для виокремлення етнічних груп в їх 

організаційній якості. 
 

На цій основі етнічність постає формою соціальної організації культурних 

відмінностей через усвідомлення власного членства у культурно-відмінній 

спільності людей. Від того, якою є ця відмінність – природженою та незалежною 

від особи або визначеною самою особою, залежить виділення двох підходів до 
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трактування поняття «етнічність» – об’єктивістського та суб’єктивістського. 

Загалом об’єктивістський підхід стосується етнічних груп як соціальних і 

культурних спільнот з чіткими кордонами, що характеризується відносною 

ізоляцією та відсутністю взаємодії. Суб’єктивістський підхід, натомість, 

стосується етнічної групи як культурно сконструйованої категорії, що містить 

соціальну взаємодію і поведінку. З практичного погляду «об’єктивісти» зазвичай 

визначають етнічну групу основним поняттям з метою аналізу сприйняття 

соціально-культурних відмінностей. «Суб’єктивісти» ж визначають етнічну 

групу базовим поняттям для особистісного самовизначення людини [272, с. 57]. 

Унаслідок цих підходів виникли класичні концепції розуміння етнічності – 

примордіалізм та інструменталізм. 

Примордіалізм в якості початкової тези дотримується положення про 

природний, нерозривний зв’язок людини зі своєю етнічною групою. Етнічність є 

реально існуючим феноменом, що має об’єктивну основу в природі і у 

суспільстві [83]. Вважається, що етнічна спільність – це кровна спільність за 

походженням, мовою, звичаями, традиціями і навіть психічним складом людей. 

Це недобровільна група людей, котрі поділяють однакову культуру [22, с. 5]. 

Відповідно етнічну ідентичність розглядають як жорстко фіксовану, невід’ємну 

психологічну частину «Я». Недоліком примордіалізму з цих позицій є його 

статичність, нездатність пристосовуватися до змін [22, с. 5]. Окрім того, Е. Сміт 

стверджує також, що у межах примордіалізму не можна пояснити ситуації, коли 

виникають нові етнічні ідентичності й трансформуються вже існуючі або те, 

чому люди інколи обирають добровільну еміграцію й асиміляцію в іншу 

спільність [278, с. 446].  

Інструменталісти трактують етнічність не як природну «даність» буття, а 

як інструмент і питання «раціонального вибору», що виникає в динаміці 

суперництва політичних еліт [83]. Етнічна група вважається спільністю, 

поєднуваною груповими інтересами людей, а етнічність – засобом для досягнень 

цих інтересів, їх мобілізації в політичному житті [272, с. 73]. Інструменталісти 

зазначають, що фізичні й культурні характеристики етнічної групи утворюють 
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ресурс (інструмент), за допомогою якого група людей може висувати і 

реалізовувати власні інтереси. Група конституює себе етнічною, оскільки її 

члени усвідомлюють, що це політично вигідно, а не тому, що через якийсь 

ірраціональний, вроджений психологічний зв’язок між собою [83]. Інакше 

кажучи, етнічна ідентичність є не фіксованою, а рухомою та ситуативно 

обумовленою. Існування етнічності – це  спосіб досягнення власних інтересів 

певною групою, що розглядається з позицій корисності для неї. До недоліків 

інструменталістського підходу належить вузьке розуміння етнічних інтересів – 

лише як економічних або політичних і фактичне ототожнення етнічних груп з 

групами інтересів [22, с. 6]. Інструменталізм також зазнає невдачі, за 

твердженням Е. Сміта, у поясненні, чому деякі спільності настільки міцні й 

стійкі та чому багато людей готові віддати свої життя за власні нації [278, с. 446]. 

Найбільш поширеною теоретичною концепцією у 1990-ті рр. під час 

аналізу етнічності став конструктивізм. Він стверджує соціальний характер 

походження природи етнічності, що розглядається як форма організації 

культурних відмінностей у суспільстві. Етнічність «означає соціальне 

конструювання уявних спільнот, заснованих на вірі в те, що вони поєднані 

природними зв’язками, одним типом культури та ідеєю (чи міфом) про 

спільність походження й історії» [97]. Тобто етнічність – це виключно соціальне 

явище, а риси, які об’єктивно різнять одних індивідів від інших, мають значення 

тільки в соціально обумовленому контексті й не існують поза таким контекстом. 

Найвагоміше значення має розуміння того, що не важливо, чи є етнічність 

вродженою характеристикою або набутою; важливо – те, що члени етнічної 

групи сприймають цю групу як реальність [83]. Іншим значущим положенням 

конструктивістського підходу є визнання відносної рухомості етнічної 

ідентичності – її  дрейфу. «Замість відродження, формування, переходу, 

зникнення етносів має місце зовсім інший процес – це подорож індивідуальної 

або ж колективної ідентичності за набором доступних у певний момент 

культурних конфігурацій або систем» [4, с. 68], – зазначає російський вчений 

А. Аклаєв. 
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З нашого погляду, природу етнічності слушно розглядати такою, яка 

містить кілька компонентів, кожен з котрих розглядається тією чи іншою 

концепцією етнічності, й лише всі разом вони можуть дати повне знання. У 

зв’язку з цим, на думку багатьох вчених, правильним було би визнання 

«вирішальної ролі етнічної ідентичності для самовиділення групи і для 

виділення її іншими, так само як і для діяльності людей в етнічній сфері» [97]. 

Отже, етнічне – це водночас і реальний конструкт групової свідомості, й 

міфологема, що конструюється та мобілізується певними зацікавленими 

суб’єктами. 

Звернемо увагу й на термін «нація», що завжди мав етнотериторіальну 

прив’язку, хоча його й використовували для позначення різних груп людей у 

різні періоди. Це поняття у ХVI ст. набувало значення «народ» (лат. «populus»). 

Наприкінці ХVІІІ ст. у Франції й Англії процеси державо- і націотворення 

поєдналися, тому у французькій та англійській мовах, термін «нація» почали 

застосовувати синонімом слова «народ», а згодом ототожнювали з «державою», 

«країною», «громадянством» [54, с. 25]. Ця інтерпретація терміна вважається 

класичною і є виявом однієї з двох концепцій нації, що виникли у XVIII–

XIX ст., – політичної. Таке розуміння нації притаманне Франції, Англії та 

США. На противагу їй існує водночас етнокультурна (Східна і Центральна 

Європа, Німеччина, Італія, Російська й Османська імперії) концепція нації. 

Основну відмінність між ними вдало визначила О. Кривицька: «Прихильники 

етнокультурної концепції нації перевагу надають культурним параметрам, а для 

прихильників громадянської (політичної) нації головним є політичні критерії 

ідентифікації співгромадян» [110, с. 44–46]. На засадах різноманітності 

підходів, окрім двох концепцій нації – політичної та етнокультурної, 

виокремлюють класичні теорії нації: 1) політичну (етатистську); 2) 

психологічну; 3) культурологічну; 4) історико-економічну; 5) етнологічну 

(етніцистську) [54, с. 26–27]. 

На сучасному етапі єдиного підходу до розуміння цього терміну не існує. 

Хоча загалом, усі відомі варіанти «націотлумачення» характеризують націю як 
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феномен, що поєднує різні спільні аспекти: «об’єктивні» (територія, мова, 

культурні й управлінські традиції та інститути) і «суб’єктивні» 

(самоідентифікація особи з групою, яка вирізняється з-поміж інших груп 

почуттями і/або усвідомленням спільності довкола справжніх і/або позірних 

спільних цілей та властивостей, у тому числі тих, які віднесені тут до 

об’єктивних аспектів нації) [54, с. 26].   

З урахуванням цього дослідники, як і у випадку з етнічністю, вирізняють 

примордіалістський та конструктивістський підходи до розуміння нації. Для 

примордіалістів нація є об’єктивно існуючою спільнотою людей. Натомість 

конструктивістські версії пояснюють формування основ виникнення нації їх 

«конструюванням» у процесі взаємодії людей. Один з найвідоміших 

представників конструктивізму англійський соціолог Е. Гелнер стверджує, що 

нації створює людина; це продукт людських вірувань і особливостей. Вони 

виникають з визнання людиною своєї належності до спільноти, згуртованої 

єдиними ознаками [34, с. 145]. Його доповнює соціолог Б. Андерсон, який у 

праці «Уявлені спільноти» пропонує таке визначення нації: «…Це уявне 

політичне співтовариство, і уявляється воно як щось неминуче обмежене, але в 

той же час суверенне» [6, с. 22].  

Націю загалом можна характеризувати як розвинену спільноту, що 

різниться від інших подібних спільнот у політико-економічному та історико-

культурному сенсі. Таке визначення, звісно, «громіздке», але воно передає 

основні суттєві ознаки поняття. Його виправданість підтверджує український 

науковець М. Степико: «Як історичний феномен нація є соціокультурною, 

економічною, політичною та комунікативною єдністю людей, що забезпечує їм 

цивілізоване життя в межах світової спільноти. Нація створює життєздатне 

суспільство й державу, які гарантують його безпеку та життєві інтереси» [213, 

с. 28]. Тобто найсуттєвішою ознакою нації є прагнення до існування у формі 

суверенного політичного суб’єкта. 

В українському науковому дискурсі поняття «етнічне» та «національне» 

потребують правильного співвіднесення, бо тут і досі існує радянська традиція, 
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де національне розумілося як прояв і продовження етнічного дискурсу в 

ланцюгу понять «рід», «плем’я», «народність», «нація». На нашу думку, 

правильно розмежовувати ті поняття, що мають етнічне або національне 

забарвлення, де «національне» й «етнічне» – це схожі, але не тотожні поняття: 

«національне» розглядається ширше, повніше і глибше «етнічного» у сфері 

економічних, політичних інтересів [7, с. 12].
 

У процесі дослідження є також важливим розуміння понять «етнічна 

спільнота», «етнічна група», «етнонаціональна спільнота» і частково 

«національна меншина» й «етнічна меншина». Так, проблему співвідношення 

понять «етнічна меншина» та «національна меншина» можна умовно 

розглядати з позицій трьох підходів, що запропонував український науковець 

Ю. Косьмій: 1) етнічна меншина і національна меншина відрізняються як етнос 

і нація; 2) етнічна меншина та національна меншина відрізняються лише 

темпорально, тобто за тривалістю життя на певній території; 3) національна 

меншина – це різновид етнічної меншини. Тобто етнічні меншини можуть 

існувати в декількох видах (національні, регіональні, емігрантські, колоніальні 

меншини), де перші утворилися внаслідок виникнення національних держав і є 

спільнотами з відмінною етнічною ідентичністю в їх межах [101, с. 158]. 

За спеціалізованим енциклопедичним довідником українського науковця 

В. Євтуха, етнічною спільнотою вважається сукупність людей, об’єднуючим 

моментом для яких є їхнє однакове етнічне походження та подібні 

етнокультурні практики [56, с. 34]. Натомість етнічна група – це певна 

кількість людей, що мають відмінний від інших набір культурних цінностей та 

спільну мову, визнають свою культурну спорідненість і здійснюють певні 

практичні дії, тобто група виявляє і практикує значний рівень внутрішньої 

солідарності. Ті етнічні групи, які домагаються певного захисту на підставі 

меншої кількості своїх членів і культурної недомінантності, потрапляють під 

поняття «національні меншини». Однак і більшість (спільнота, що чисельно й 

культурно домінує) також становить етнічну групу, навіть тоді, коли вона й 

досягла статусу нації [89, с. 137]. Як зазначено в уже згадуваному 
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енциклопедичному довідникові В. Євтуха, етнічна група – це певна кількість 

людей – представників частини того чи іншого етносу, котрі перебувають за 

межами розміщення його основного масиву [56, с. 8].  

У більшості визначень, які нам траплялися, поняття «група» і  

«спільнота» є взаємозамінними. Це, загалом, не є великою помилкою, хоча, з 

нашого погляду, було б доречніше застосовувати вироблене українськими 

дослідниками на початку 1990-х рр. загальніше компромісне поняття 

«етнонаціональна спільнота», що, за В. Євтухом,  вживають для означення 

сукупності людей, в яких маркери належності до тієї чи іншої нації за 

збереження суто етнічних характеристик  є превалюючими [56, с. 34]. 

Вважаємо, що воно буде доречним у випадках, коли йдеться про 

загальнонаціональну специфіку та ситуацію у державі з поліетнічним складом 

населення загалом. Проте якщо розглядаються конкретні етнонаціональні 

спільноти або етнополітична ситуація в конкретному регіоні, то варто точно їх 

систематизувати і співвідносити з поняттями «корінний народ» (у значенні 

автохтонного народу, етногенез якого відбувався на певній обмеженій 

території), «титульна етнічна спільнота» (у значенні титульної нації, що є 

структуроутворюючим компонентом держави), «національна і/або етнічна 

меншина» та ін.  

Як уже зазначалося, розуміння терміна «етнонаціональна спільнота» 

важливе для нашого дослідження ще й з позицій того, що така спільнота є 

носієм етнонаціонального фактора. Проте неодмінно, коли етнонаціональний 

фактор розглядається об’єктом дослідження, стикаємося з відсутністю 

однозначного розуміння цього терміна. Понятійно-категоріальний апарат 

потребує подальшого удосконалення, оскільки не може задовольнити потреби 

сучасного наукового поступу в Україні.  

У науковій традиції України на одному рівні використовуються і 

функціонують поняття «етнонаціональний чинник» та  «етнонаціональний 

фактор». Причини прості: особисті вподобання дослідника та невеликий 

відтинок часу, за який розробляються ці питання в Україні. Проте зміст обох 
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термінів визначено дуже нечітко. Так, поняття «фактор» – це умова, рушійна 

сила того чи іншого процесу, явища. Натомість «чинник» походить від понять 

«чинити», «діяти». Загалом вони синонімічні в українській мові, хоча частіше 

використовують саме термін «чинник». Проте, з огляду на зарубіжний досвід, 

вживанішим є поняття «factor» (ethnic factor, national factor) [244, с. 75]. На 

нашу думку, доцільним і актуальним в українській практиці було би 

застосування саме цього поняття, щоб уникнути термінологічної плутанини, 

спростити переклад і зробити однозначним розуміння об’єкта дослідження між 

науковцями різних країн. 

«Етнонаціональний фактор», як і «етнонаціональна спільнота» –

вітчизняні терміни, які важко перекласти іншими мовами саме через 

використання збірного слова «етнонаціональний». Виникнення його зумовлене 

необхідністю акцентувати на визначальному характері для України не лише 

процесів етнічного ренесансу, а й національно-державного будівництва, що 

відбуваються в нашій державі паралельно. Деякі українські дослідники 

вважають, що для цього існує декілька об’єктивних причин.  

По-перше, явища та процеси, взаємопов’язані з феноменом етнічності, 

можна характеризувати як «етнонаціональні», бо саме цей термін фіксує 

наявність, зокрема в українському суспільстві, титульного етносу, 

національних меншин та етнічних груп, ефективна взаємодія котрих має 

слугувати інтересам реформування суспільства, його модернізації [7, с. 9]. 

Наголосимо також, що більшість зарубіжних дослідників уже попередньо 

вкладають етнічний елемент у поняття нації. 

По-друге, вітчизняні дослідники у термін «етнонаціональні процеси в 

Україні» вводять процес етнічного відродження загалом (і титульного етносу, i 

корінних народів, і національних меншин), особливістю якого є збереження 

національної самобутності, політизація етнічності, утвердження й інтеграція 

груп – сталих компонентів громадянської нації [7, с. 10]. Насправді, існує 

багато прикладів (і не лише в історії нашої держави) кореляції між 
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політизацією етнічності та її мобілізацією під гаслами національного 

відродження. 

По-третє, зауважимо, що поняття «етнічне» в європейській мовній 

традиції використовують для позначення культурно-мовної та будь-якої іншої 

самобутності суб’єктів, а «національне» – щодо всього державного і 

громадянського. «Але, на думку деяких вітчизняних науковців, в українському 

законодавстві варто використовувати саме запропонований термін 

«етнонаціональні відносини», оскільки це дає змогу більш чітко визначити 

об’єкт відповідної державної політики та запобігти правовим колізіям із 

термінологією у законодавчих актах, у яких, здебільшого, поняття 

«національного» вживається і стосовно етнічного, і стосовно державно-

громадянського, – зазначає В. Андріяш. – Крім того, використання саме такого 

поняття адекватно відбиватиме специфіку поліетнічного загалу громадян 

України, які всі разом утворюють українську націю, український народ» [7, 

с. 10].  

Погоджуємося з наведеними причинами застосування саме такого 

«збірного» поняття у наукових колах України. Хоча тут усе-таки не існує 

єдності стосовно його змісту, конкретного, однозначного його розуміння, як 

єдиного поняття (у значенні об’єднаного, цілісного). У різних дослідників різні 

підходи. Так, науковець Л. Шкляр розкриває зміст поняття «етнонаціональний 

чинник» як такого, що характеризується сталими ознаками життєдіяльності 

(культури, способу життя, духовних орієнтирів тощо), які набувають 

соціальних ознак та мотивів політичної поведінки етносу або нації. За певних 

обставин ці чинники стають детермінантами, що рухають етнонаціональні 

спільноти до самоорганізації на засадах етнічних і національних інтересів як 

джерела етнодержавотворення [256,  с. 11].  

Дослідник В. Ананьїн вважає, що етнонаціональний чинник 

репрезентований як певна форма прояву існуючих етносів (націй), висловлена в 

їхньому прагненні зреалізувати свої інтереси у різноманітних сферах 

суспільного життя за конкретних соціально-історичних умов. Крім того, на 
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думку автора, значущість етнонаціонального чинника в соціумі зумовлена 

такими характеристиками: етнонаціональною структурою населення країни; 

чисельністю та якісним співвідношенням найбільших етнічних груп; рівнем 

етнічної самосвідомості; наявністю (відсутністю) та розташуванням місць 

компактного проживання етносів на території держави, займаним місцем і 

роллю, яку відіграють етноси в соціальному житті суспільства; мірою 

збереження та прояву етнокультурних традицій; мірою соціально-політичної 

комфортності етносів; рівнем впливу діаспори на політичне та культурне життя 

суспільства тощо. З-поміж досліджуваних ознак етнонаціонального чинника 

певні з них (етнонаціональна структура, чисельність кожної етнічної групи, 

наявність чи відсутність і розташування місць компактного проживання тощо) 

мають об’єктивний характер. Вони стабільніші, а для їх істотної зміни 

необхідні радикальні процеси в соціальному житті суспільства. Якісні 

суб’єктивні ознаки (рівень етнічної самосвідомості, міра соціально-політичної 

комфортності, займане місце і роль, яку відіграють етноси в соціальному житті 

суспільства тощо) рухоміші та змінюються під впливом процесів і явищ 

суспільного життя. У зв’язку з цим саме їхня зміна серйозно позначається на 

ролі та статусі етнонаціонального чинника в суспільстві [5, с. 29–30]. 

Натомість український вчений П. Надолішній констатує, що зміст 

поняття «етнонаціональний фактор» розкривається передусім через поняття 

«етнонаціональні потреби» й «етнонаціональні інтереси». Відтак 

етнонаціональні потреби – це сукупність умов, створення яких гарантує 

збереження і розвиток відповідної спільноти. Етнонаціональні інтереси –

усвідомлені потреби. Від адекватності розуміння усвідомлення спільнотою 

потреб залежить відповідність етнонаціональних інтересів суспільній 

доцільності, сучасне та майбутнє самої спільноти. Власне тут маємо справу вже 

з «фактором» – інтересом, що спонукає індивіда чи етнічний колектив до дії, 

зумовлює реакцію зовнішнього середовища на свій прояв. Саме тому 

етнонаціональний фактор постає приведеним у дію внутрішнім потенціалом 

етнічної спільноти, що безпосередньо або опосередковано впливає на розвиток 
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процесів у найрізноманітніших сферах суспільного буття – культурній, 

економічній, соціальній, політичній та ін. Тобто діапазон інтересів спільноти 

визначає і поле прояву етнонаціонального фактора [140, с. 15–16]. 

Розглянуті підходи певною мірою розкривають зміст поняття 

«етнонаціональний фактор». Проте, на нашу думку, необхідне комплексне його 

визначення, яке ґрунтуватиметься на попередніх розробках і водночас 

міститиме основні й найсуттєвіші ознаки цього явища, що акцентували б на 

його визначальній впливовості на суспільно-політичні процеси. Пропонуємо 

термін «етнонаціональний фактор» розглядати як: 

˗ показник активності етнонаціональної спільноти у різних сферах 

суспільного буття (економічній, політичній, культурній, соціальній та 

інших); 

˗ активний потенціал етнонаціональної спільноти, що залежно від 

задоволення або не задоволення основних інтересів цієї спільноти, має 

конструктивний (позитивний) або деструктивний (негативний) вплив на 

життя всього суспільства; 

˗ мотиватор регіональних інтересів у багатонаціональному середовищі 

[244, с. 78]. 

Зауважимо, що головним у цьому визначенні є словосполучення 

«активність етнонаціональної спільноти». Етнонаціональний фактор не може 

бути пасивним. Це лише рушійна сила, певні дії, активність і в жодному 

випадку не бездіяльність. Бездіяльність колективного агента засвідчує 

відсутність етнонаціонального фактора. Наголошуємо: він проявляється тільки 

в діяльності колективного агента – спільноти, яка захищає свої групові права. 

Етнонаціональний фактор відсутній під час захисту прав або задоволення 

інтересів окремого індивіда-представника того чи іншого етносу чи нації.  

Отже, у нашому дослідженні основним є термін «етнонаціональний 

фактор». Його уточнене і розширене нами визначення доцільно 

використовувати під час аналізу впливів згадуваного фактора на суспільно-

політичні процеси як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях. 
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Носієм етнонаціонального фактора є етнонаціональна спільнота. Останнє 

поняття доцільно використовувати у випадках, якщо йдеться про 

загальнонаціональну специфіку, але, коли аналізуються конкретні 

етнонаціональні спільноти чи етнополітична ситуація в конкретному регіоні, то 

варто однозначно визначати такі спільноти як титульну націю, національну 

і/або етнічну меншину тощо. У подібних випадках «етнічне» і «національне» 

потребують правильного співвіднесення, а ще більше своєчасного вживання.  

 

 

2.2. Механізми впливу етнонаціонального фактора на суспільно-

політичні процеси 

Як зазначають зарубіжні дослідники, етнічність – центр політики країни 

після самої країни, потенційне джерело викликів згуртованості держави та 

міжнародної напруги. Вона виборює, точить і випалює свій шлях у публічну та 

наукову свідомість [268, с. 9]. Факти підтверджують, що інтереси 

етнонаціональних спільнот у межах окремого суспільства прямо пропорційно 

впливають на стабільність / нестабільність у державі, її територіальну 

цілісність, політичну стабільність.  Сьогодні етнонаціональний фактор – це 

потужний феномен, який позначається на всіх сферах життєдіяльності 

суспільства. Адже фундаментальною реальністю на сучасному етапі стало 

існування етнічного плюралізму в межах кордонів великої кількості держав 

світу. Ця реальність проявляється через ключову проблему – можливість 

співжиття, співпраці й консенсусу етнонаціональних спільнот та політичних 

акторів у межах однієї держави. 

Теоретично етнонаціональний фактор і політика пов’язуються через 

призму відомих нам підходів – примордіалізму, інструменталізму та 

конструктивізму. Примордіалізм засвідчує, що етнічність може бути 

політизована лише тоді, коли спрямовує людей до колективних дій. 

Інституціоналізм вказує: етнічна солідарність здатна пристосовуватися й 

активуватися під впливом несподіваних впливів або нових можливостей. 
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Конструктивістський підхід розкриває вплив регулятивного чи управлінського 

аспекту на динаміку політики, що здійснює держава в етнонаціональній сфері. 

Саме собою етнічне співтовариство не постає суб’єктом політичних дій, але за 

певних обставин національність перетворюється на опору існуючої політичної 

влади або основу формування нової політичної сили й обґрунтування її 

легітимності [7, с. 22]. Як стверджує професор М. Ісман, саме ідеологія 

політичного націоналізму і право на самовизначення стимулювало та 

легітимізувало активність серед нещодавно пасивних і невдоволених етнічних 

спільнот [270, с. 4]. Цією активністю й став етнонаціональний фактор, що 

останні десятиріччя потужно виявляється у суспільно-політичних процесах 

держав з поліетнічним складом населення, до яких належить і Україна.  

Передусім потрібно чітко визначити поняття «суспільно-політичний 

процес». Так, український науковець С. Гайдай, акцентуючи на відсутності 

уніфікованого трактування, вважає: це – варіативна комбінація суспільних та 

політичних характеристик у контексті й у межах «не лише парадигми розвитку, 

а й процесуального, просторового, часового та мультипроцесного змістів і 

характеристик дій, взаємодій та протистояння учасників політичної системи» 

[31, с. 86]. Причому такий процес є одночасно і цілісністю, і сукупністю різних 

процесів. У цьому контексті особливістю прояву етнонаціонального фактора є 

те, що його вплив на суспільно-політичний процес здійснюється через вплетені 

у ньому так звані етнополітичні процеси. Їх можна визначити як політичний 

процес зі значною участю політизованих етнічних акторів, котрі відстоюють 

свої цінності й інтереси [14, с. 9]. Український дослідник В. Устименко вважає 

етнополітичний процес синтезом двох явищ (етнічного та політичного), що 

можуть виступати і в ролі причини, і в ролі наслідку один для одного. Це й 

політичні аспекти функціонування етнонаціональних спільнот (можливі вимоги 

до держави, політичні інтереси, організація, участь у політиці) та регулювання 

такого функціонування, а також пов’язаних з етносом питань із боку держави, її 

інститутів, розуміючи під цим наявність офіційної (державної) політики в 

питаннях прямо чи опосередковано етнічного плану [231 , с. 73–74]. Їхньою 



64 

 

характерною рисою на регіональному рівні, як вважає український науковець 

І. Доцяк,  є зміна сутнісних характеристик життєдіяльності етносу, інтеграція в 

систему міжнародних відносин, що зумовлює широкий спектр напрямів 

міжетнічних взаємодій [47, с. 193]. 

Такі процеси спостерігаються на різних рівнях – від 

загальнонаціонального до регіонального і місцевого, але їх усе-таки варто 

розглядати в тісному взаємозв’язку та взаємовпливі: перебіг на одному рівні 

обов’язково матиме наслідки для інших. Адже система, де відбуваються 

суспільно-політичні процеси, існує і розвивається як єдине ціле. На цій основі 

для наукових розвідок у контексті дослідження цієї проблеми в Україні є 

важливим виокремлення актуального регіонального поділу території держави.  

Україну за особливостями етнонаціональної структури можна вважати 

державою з поліетнічним складом населення (згідно з типологією українського 

науковця Р. Коршука). Основною її ознакою є наявність і кількісна перевага 

домінантної етнічної спільноти в сумі над усіма представниками етнічних 

меншин і загалом, і в переважній більшості адміністративно-територіальних 

одиниць [100]. Це підтверджують результати Всеукраїнського перепису 

населення 2001 р. [187]. Особливості притаманні й регіоналізму в Україні. Він, 

на думку І. Зварича, «має геополітичний і етнокультурний підтекст» [66]. У 

геополітичному сенсі складність міжетнічних та міжрегіональних відносин 

пояснюється тим, що південно-східні регіони України перебувають у зоні 

підвищеної етнополітичної конфліктності. Ця зона належить до «великої 

євразійської дуги етнополітичної нестабільності», яку окремі фахівці 

визначають географічним простором від Північної Ірландії до Шрі-Ланки. 

Сюди зараховують і регіони України – Донбас та Крим [126, с. 209]. 

Основними чинниками регіоналізму є багатоетнічність населення й історична 

специфіка формування території [68, с. 19].  

Існують різні підходи до регіонального поділу території України. Кожен 

дослідник зазвичай має свій суб’єктивний погляд, що зумовлений метою і 

завданнями дослідження, методологічною основою чи специфікою науки, у 



65 

 

межах якої воно проводиться. Власні підходи до регіонального поділу 

розробили українські науковці: І. Курас вирізняє п’ять регіонів зі специфічними 

інтересами й історичними особливостями формування, Б. Заставецький бере до 

уваги передусім питому вагу державоформуючої нації та етнонаціональну 

мозаїчність областей, П. Надолішній виокремлює кілька груп адміністративних 

одиниць сучасної України з властивими їм спільними ознаками, що мають 

враховуватися в діяльності органів влади та місцевого самоврядування, 

М. Багров акцентує на етнолінгвістичному аспекті регіоналізації України. Такі 

підходи детально описані у розвідках М. Дністрянського [44, с. 271–272], 

О. Рафальського [184, с. 139] та праці «Етнополітичні процеси в Україні: 

регіональні особливості» [54, с. 16]. 

Для прикладу, український дослідник С. Римаренко пропонує таку 

конфігурацію поділу: 1) група центральних і північних областей; 2) західні 

області (за винятком Закарпатської та Чернівецької); 3) східні й південні 

області (за винятком Одеської); 4) Закарпатська, Одеська і Чернівецька області; 

5) Автономна Республіка Крим та Севастополь. Критеріями для виокремлення 

він обрав перебіг етнокультурних і етнополітичних процесів, особливості 

розселення етнічних спільнот [190, с. 74]. Варіант етномовного районування 

України пропонує Р. Лозинський, виділяючи з-поміж іншого, 12 етномовних 

областей за такими показниками: специфіка мовного складу населення; 

домінування певної мови в міжетнічних відносинах; тенденції розвитку 

процесу мовної асиміляції; ступінь поширення двомовності [116, с. 228].  

Для означених підходів спільним є те, що вони фіксують лише окремі 

відмінності, а виокремлені ними регіони характеризуються суттєвою 

внутрішньою строкатістю. Для уникнення подібних результатів український 

вчений М. Дністрянський послуговувався значно більшою кількістю 

показників. Серед них – питома вага українців та етнічних меншин, етнічна 

мозаїчність окремих регіонів, їхнє геоетнополітичне положення, особливості 

заселення, мовна структура населення, ступінь асиміляції й інтеграції 

етнонаціональних спільнот, особливості їхньої політичної активності та ін. 
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Вчений визначає як окремі етногеографічні райони з власною специфікою такі 

групи областей:  

1) Закарпатська і Чернівецька області;  

2) Волинсько-Галицький район (Волинська, Рівненська, Івано-

Франківська, Львівська, Тернопільська області);  

3) Центральний район (Вінницька, Житомирська, Київська, 

Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська 

області);  

4) Донецький район (Донецька, Луганська області);  

5) Одеський район (Одеська область);  

6) Центрально-Причорноморський район (Миколаївська, Херсонська 

області);  

7) Дніпровсько-Харківський район (Дніпропетровська, Запорізька, 

Харківська області);   

8) Кримський район (АР Крим) [44, с. 272].  

Підхід до регіонального поділу М. Дністрянського можна вдало 

використати для потреб нашого аналізу, коли йдеться про порівняння регіонів 

на загальнонаціональному рівні. Зауважимо, що зі зміною фактичного статусу 

деяких регіонів України після подій 2013–2014 рр. він не втратив актуальності, 

що засвідчує його багатопрофільність. Проте під час дослідження на нижчих 

рівнях надто впливає нетиповість поліетнічності України, що проявляється у 

чіткій регіональній визначеності розселення представників іноетнічних 

спільнот, через яку декілька областей України мають багатоетнічне й 

багатокультурне населення (Закарпатська, Чернівецька, Одеська області й 

Крим), деякі регіони можна охарактеризувати як фактично моноетнічні з 

двомовною культурою, а інші – як біетнічні з мономовною (російськомовною) 

культурою (Східна та Південна Україна) [213, с. 105]. Регіони у розглянутих 

підходах значно укрупнені, що заважає їх детальному вивченню. Наприклад, 

М. Дністрянський зараховує Закарпатську та Чернівецьку області до одного 

регіону, але під час аналізу етнополітичних процесів цей регіон усе-таки 
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прийдеться поділити хоча б на дві частини через різний набір і кількість 

етнонаціональних спільнот, які взаємодіють у них.  

У процесі формування етнічного районування України варто звернути 

увагу, що таксономічні одиниці на теперішній час раціонально не можуть бути 

меншими, ніж територія окремої області. У цьому питанні ми підтримуємо 

думку М. Дністрянського. Він, зокрема, стверджує: «З огляду на прикладні 

геоетнополітичні орієнтири і з урахуванням того, що області є певною мірою 

цілісними регіонами з єдиною системою регіональної політики в 

інформаційній, освітній, культурній та інших сферах… ...то усю територію 

кожної області було включено до одного етногеографічного району» [44, 

с. 274]. Припускаємо: у майбутньому, після завершення процесу 

децентралізації і формування дієздатних об’єднаних територіальних громад, 

можна буде перенести зазначені таксономічні одиниці на нижчий рівень. 

Йдеться про таксони або таксономічні одиниці та районування, хоча це терміни 

з географічної науки, заради зручності. Бо якщо політологічний термін 

«регіоналізація» означає в загальному «перерозподіл повноважень», то 

районування краще вписується у наше завдання. Адже це – різновид 

систематизації території дослідження, поділ її на рівнозначні частини (таксони), 

які відповідають одночасно критерієві специфіки та єдності [116, с. 222].  

На таких засадах ми пропонуємо не новий підхід до регіонального поділу 

України, а своєрідну класифікацію, групування областей України для аналізу 

проявів етнонаціонального фактора у суспільно-політичних процесах на різних 

рівнях і всередині виокремлених груп областей, і між собою. Взявши до уваги 

розглянуті підходи різних дослідників до регіонального поділу, з урахуванням 

існуючого адміністративно-територіального поділу та нетиповості 

поліетнічності України і з огляду на результати Всеукраїнського перепису 

населення 2001 р. (інших репрезентативних кількісних показників, які б 

охопили все населення, наразі немає), регіони України за питомою вагою і 

співвідношенням титульного етносу та національних меншин можна умовно 

розділити на три групи: 
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1) переважно моноетнічні, де питома вага титульного етносу більша ніж 

90% від загальної кількості населення регіону (Вінницька, Волинська, 

Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, 

Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська 

області); 

2) переважно біетнічні, де питома вага титульного етносу менша ніж 90% 

від загальної кількості населення регіону, а питома вага єдиної національної 

меншини (в Україні такою меншиною є росіяни), яка становить понад 2% 

населення, дорівнює близько і більше 10% (Дніпропетровська, Донецька, 

Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська 

області); 

3) переважно поліетнічні, де питома вага титульного етносу менша ніж 

90%, а питома вага кількох національних менших, які становлять понад 2% 

населення, дорівнює близько і більше 10% (Одеська, Закарпатська, Чернівецька 

області й АР Крим) [238, с. 393–394]. 

Отже, частка моноетнічних регіонів є найбільшою, а поліетнічних 

регіонів – найменшою. Це підтверджує тезу про нетиповість поліетнічності 

території України. Крім того, за висновками М. Дністрянського, близьким до 

нуля буде індекс етнотериторіальної мозаїчності на близько 70% території [44, 

с. 223], а понад 50% території держави вирізняються мінімальною етнічною 

мозаїчністю [44, с. 218].  

Ми ж будемо простежувати й аналізувати конструктивні та деструктивні 

впливи етнонаціонального фактора на регіональні суспільно-політичні процеси 

на прикладі останніх як «окремих випадків-кейсів». Адже вони саме у цих 

регіонах України значно позначаються на загальнонаціональних процесах у 

межах всієї системи як структурно-функціональної єдності.  

У поліетнічних регіонах України високий рівень етнічної мозаїчності 

населення, інтенсивність міжетнічних відносин і етнополітичних процесів через 

велику кількість різних етнонаціональних спільнот, що в межах регіону повинні 

узгоджувати власні інтереси та задовольняти свої потреби (див. Додаток В). 
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Ареали компактного розселення етнонаціональних спільнот у більшості 

біетнічних регіонів зменшуються, а у поліетнічних регіонах, навпаки, 

вирізняються стійкістю
 
[43, с. 101]. Ступінь етнічної мозаїчності найвищий по 

Україні у Криму – 0,59 (за середньоукраїнського показника – 0,37) (див. 

Додаток Г). Показник по Криму зріс порівняно з переписом населення 1989 р. 

унаслідок повернення після розпаду СРСР на півострів представників 

депортованих народів. Так, третьою спільнотою за кількістю населення стали 

репатрійовані кримські татари. В Одеській, Чернівецькій і Закарпатській 

областях цей показник становить 0,56; 0,42 та 0,34 відповідно. На Закарпатті 

показник етнічної мозаїчності трохи нижчий від середньоукраїнського 

показника, що пояснюється більшою часткою у складі населення українців і 

меншою – національних меншин, ніж, до прикладу, в Чернівецькій області. 

Зазначимо також, що після подій 2013–2014 рр. і з початком вимушеної 

міграції громадян (у тому числі представників етнонаціональних спільнот) за 

межі усталених регіонів проживання виникла тенденція до етнорегіонального 

перерозподілу населення. Скажімо, Сумську область, ми зарахували до 

переважно біетнічних регіонів. Вона знаходиться на стику класифікації, бо 

співвідношення українців і росіян, за даними Всеукраїнського перепису 

населення 2001 р., становить тут 88,8% до 9,4% відповідно. Для того, щоби 

простежити зміну або сталість перебування цього регіону в названій групі 

класифікації, потрібно мати відомості хоча би ще одного Всеукраїнського 

перепису населення [238, с. 393–394].  

Таке розрізнення регіонів дає змогу дослідити усю повноту впливів 

етнонаціонального фактора, як деструктивних, так і конструктивних, на 

суспільно-політичні процеси на різних рівнях. Скажімо, конструктивний вплив 

етнонаціонального фактора проявляється передусім через процеси національної 

та етнічної консолідації. Адже саме консолідація є показником стабільного 

розвитку етнонаціональної спільноти, та всієї держави.  

Національна консолідація сприяє прогресивним тенденціям: 

поступальному розвитку усіх сфер життя суспільства, утвердженню демократії, 
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етнополітичній стабільності, міжетнічній толерантності. Ряд українських 

дослідників (С. Римаренко, І. Варзар та ін.) розглядають національну 

консолідацію як тривалий і комплексний процес націєтворення, спрямований 

на зміцнення і посилення спільнот, що утворюють націю, формування спільних 

цінностей та інститутів [144, с. 358]. Причому поняття національної 

консолідації охоплює і політичну консолідацію, і соціальну. Національна 

консолідація – це макрорівень соціальних процесів консолідації, тобто 

своєрідна інтеграція різних соціальних груп, етносів у державі, які становлять 

єдиний цілісний соціальний організм і захищені громадянськими правами та 

політичною свободою. Таке поняття не тотожне одностайності, але вона слугує 

передумовою запобігання соціальних конфліктів [160, с. 133]. 

З метою аналізу національної консолідації сформовано методологічну 

схему (її детальніше описано у третьому розділі), що дає змогу визначити 

рівень залучення регіонів України у цей процес за такими критеріями:  

˗ поширеність української мови у регіоні,  

˗ переважання національно-державної (громадянської) ідентичності в 

населення регіону,  

˗ підтримка більшістю населення регіону національної ідеї,  

˗ підтримка у регіоні національних цінностей. 

Національну консолідацію країни з поліетнічним складом населення, 

такої як Україна, завжди супроводжували процеси етнічної консолідації 

спільнот, що входять до її складу. Консолідація – це властивість, яка 

досягається у процесі розвитку такої спільноти з метою втілення та захисту 

інтересів її членів. Етнічна консолідація, за визначенням українського 

дослідника О. Нельги, – процес згуртування окремого етносу навколо однієї 

або декількох видатних осіб, що сприймаються більшістю етносу як носії 

найнагальніших інтересів етнічного загалу. Такий процес набуває відчутних 

розмірів і напруги або у період виникнення смертельної небезпеки для 

існування етносу як цілісності, або в перехідні історичні часи, коли перед 
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етносом відкриваються перспективи й можливості піднесення на вищий щабель 

історичного буття [146, с. 120].  

Для аналізу етнічної консолідації окремих національних меншин у 

регіонах України розроблено методологічну схему (її детально описано у 

третьому розділі), яка дає змогу визначити її рівень і на його основі – 

конструктивність чи деструктивність впливів активного потенціалу цих 

спільнот на суспільно-політичні процеси в регіоні й у країні загалом за такими 

критеріями:  

˗ мовна стійкість в умовах іноетнічного середовища;  

˗ переважання етнічної ідентичності над національно-державною;  

˗ збереження культурних традицій і цінностей;  

˗ ефективна діяльністю національно-культурних товариств, громадських 

організацій або політичних партій;  

˗ сконсолідована діяльністю етнічної еліти з метою захисту інтересів 

представників своєї спільноти. 

Процес етнічної консолідації відбувається через зростання 

етнонаціонального фактора у середовищі конкретної спільноти. Загалом 

вирізняють три різновиди етнічності: етнічний спокій, актуалізована етнічність 

та політизована етнічність. У стані етнічного спокою більшість представників 

групи не переймаються проблемами, пов’язаними зі соціальним статусом, 

політичним, економічним становищем, можливостями її культурного розвитку. 

[27, с. 124]. Такі спільноти надають перевагу адаптації до ситуації або 

асиміляції у домінуючу спільноту.  В умовах соціально-економічної нерівності, 

проявів дискримінації за ознакою етнічної належності, невирішення проблем 

нормального функціонування етносу спостерігається актуалізація етнічності 

[27, с. 124]. Цей процес розпочинається зі здатності такої спільноти ставати 

суб’єктом, а не об’єктом суспільно-політичних процесів – із так званої 

суб’єктивації. Конкретно, політична суб’єктивація розглядається, з одного 

боку, однією з характеристик самовизначення етнонаціональної спільноти, з 

іншого –  процесорною ознакою політичної системи суспільства, оскільки вона 
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передбачає формування політичних відносин «держава – спільнота». 

Етнонаціональні спільноти стають суб’єктами політики у процесі захисту на 

державному рівні власної етнокультурної специфіки. [167, с. 6–7]. Саме з 

політичної суб’єктивації спільноти розпочинається зростання рівня її 

етнонаціонального фактора. 

Цікавий підхід у вітчизняного етнополітолога О. Майбороди, який 

вважає, що процес етнічної консолідації проходить три етапи. На першому 

формується обʼєднання національного характеру – товариства, клуби, асоціації. 

На другому етапі відбувається «мобілізація етнічної групи» – представники 

етнічної еліти артикулюють значення національних проблем та окреслюють 

шляхи їх вирішення, гуртуючись навколо спільної мети. На третьому етапі 

спостерігається політизація етнічності, тобто переведення усвідомлених 

групою проблем у політичні гасла та програми, коли вона виступає з вимогами 

участі в розподілі влади [121, с. 125–126]. Детальніше зупинимося на 

мобілізації та політизації, оскільки етнічна мобілізація та політизація етнічності 

засвідчують незвичний рівень активності. Хоча зазвичай етнічний спокій 

вважається нормальним станом для кожного такого колективного суб’єкта. 

Етнічність звично не є активною, згуртованою у закликах. У нормальних 

обставинах індивідуальна або групова ідентичність сприймається як належне 

[269, с. 165].  

Дослідник Г. Коулборн стверджує, що «етнічна мобілізація розуміється 

як процес на широко визначеному соціальному ринку, що містить низку 

політичних феноменів» [269, с. 164]. Цілі та причини етнічної мобілізації 

можуть бути різноманітними. Інколи це може бути захист ідентичності групи 

від атак інших груп, або ж навмисна спроба посприяти перевазі 

етнонаціональної спільноти. Домінуючі групи зазвичай намагаються зберегти 

статус-кво, а інші – покращити своє становище у суспільстві. Зазначимо, що 

нас цікавить процес етнополітичної мобілізації, коли ресурси мобілізуються 

конкретно з метою досягнення певних політичних преференцій. З цього 

погляду мобілізація нерозривно пов’язана з політизацією: етнічність, 



73 

 

організована задля політичних цілей, є мобілізованою [240, с. 77]. Відповідно 

до визначення політолога В. Ачкасова, етнополітична мобілізація становить 

процес, за допомогою якого група, що належить до однієї етнічної категорії, 

борючись за політичну владу і лідерство з членами інших етнічних груп або з 

державою, маніпулює етнічними звичаями, міфами, символами в політичних 

цілях переважно для політичної організації етносу [10, с. 58]. Науковець 

А. Ахіезер стверджує, що етнополітична мобілізація розпочинається з 

політизації етнокультурної, історичної спадщини. Така політизація може бути 

наслідком не лише дій еліт задля досягнення влади чи іншої політичної мети, а 

може відбуватися об’єктивно в умовах соціальних, політичних, економічних 

криз тощо [9, с. 118]. 

Під етнополітичною мобілізацією А. Аклаєв розуміє процес, під час якого 

етнічна група, по-перше, політизується на основі усвідомлення власних 

колективних інтересів і сподівань, а, по-друге, організовується як колективний 

суб’єкт, що має ресурси для ведення політичної боротьби. Передумову 

мобілізації становить політизація етнічності, що передбачає зростання 

політичної складової етнічної самосвідомості, чому сприяє ідеологічна та 

пропагандистська діяльність етнічних еліт [4, с. 140]. Науковець також 

стверджує , що етнополітична мобілізація – наслідок подій, які або створюють 

серйозну загрозу інтересам етнічної групи, або ж відкривають перед нею нові 

привабливі перспективи. У зв’язку з цим конфліктологи розрізняють, з одного 

боку, оборонний тип мобілізації, метою якого є попередження загрози 

політичному статусу групи чи її інтересам, а з іншого – наступальний тип, 

метою якого є використання можливостей політичного моменту для досягнення 

групою благ у майбутньому [4, с. 141]. 

 Можна погодитися, що етнополітична мобілізація та політизація 

етнічності фактично пов’язані у причинно-наслідковому зв’язку. Їх доцільно 

розглядати як взаємозалежні, але не варто тлумачити визначення одного 

процесу через інший. З нашого погляду, етнополітична мобілізація постає 

процесом концентрації ресурсів етнонаціональної спільноти для досягнення 
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політичних цілей у процесі зростання активного потенціалу цієї спільноти [240, 

с. 80]. Натомість, політизацію етнічності ми вважаємо найвищим етапом 

розвитку етнонаціональної спільноти і найвищим рівнем її етнонаціонального 

фактора. Вона може відігравати конструктивну роль у розвитку держави: 

сприяти розвиткові місцевого самоврядування, зокрема у процесі 

децентралізації влади; сприяти національній консолідації через культурний і 

економічний обмін між різними етнічними групами; стимулювати політичну 

конкуренцію та громадянську активність; здійснювати тиск на органи влади з 

вимогами демократичних перетворень [39, с. 40].  

 Існування двох або більше етнічних спільнот у межах однієї політичної 

системи не має на увазі обов’язкову політизацію етнічності. Етнонаціональна 

спільнота, що продовжує забезпечувати функції захисту та символічного 

значення для її членів, може ніколи не політизуватися [270, с. 17]. Проте якщо 

консолідація все-таки сприяє політизації, то на цьому етапі етнічні групи 

висловлюють політичні вимоги, намагаючись вплинути на розподіл влади і 

взяти участь у контролі за справедливим розподілом соціальних благ та 

економічних ресурсів; відбувається активізація діяльності етнічних груп та їх 

перехід від суто соціально-культурних до політичних вимог [64, с. 120].  

 Зауважимо, що політизація етнічності розпочинається з усвідомлення 

елітою або ядром етносу того, що досягти покращення соціального, 

економічного становища чи створення умов для етнокультурного розвитку 

можна лише за допомогою політичних засобів. Посилаючись на 

дискримінований статус, така група висуває вимоги до титульного етносу. 

Такими вимогами, за визначенням українського науковця К. Вітмана, є: зміна 

політичного статусу (з етнічної групи до національної меншини, з національної 

меншини до державотворчої нації); розширення представництва у системі 

влади й управління (через запровадження механізмів квотування), набуття 

територіальної або екстериторіальної автономії [27, с. 124]. Саме тому 

політизація етнічності – це вихід етнонаціональної спільноти на політичну 
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арену держави з певними вимогами для задоволення внутрішньогрупових 

інтересів [240, с. 80]. 

Сконсолідована і водночас політизована етнічність стає активним  

суб’єктом відносин у державі. Така етноспільнота бореться за різні «блага» для 

своїх представників. Активність подібної боротьби посилюється та 

послаблюється залежно від впливів як ззовні, так і зсередини. Політизація під 

дією таких впливів може стати в небажаному випадку причиною переходу від 

дипломатичних методів боротьби за свої права до силових. Адже процес 

політизації етнічності в кінцевому підсумку може пришвидшити, загальмувати 

або взагалі зупинити політичну інтеграцію держави, легітимізувати чи 

делегітимізувати її політичну систему та стабілізувати або підірвати її режим 

чи уряди [249, с. 39–40]. Кінець ХХ ст. яскраво засвідчив, що політизована 

етнічність – постійне джерело етнічного радикалізму.  

Етнорадикалізм виникає у межах поліетнічної держави на засадах 

накопичення деструктивного потенціалу в етнонаціональних спільнотах. Це 

відбувається зазвичай у відповідь на штучні спроби влади сформувати єдину 

націю [110, с. 84–85]. На думку російського дослідника С. Рибакова, «глибинне 

джерело етнічного радикалізму пов’язане з виникненням на певному 

історичному етапі протиріччя між етнічним і політичним принципами 

структурування соціосфери» [198, c. 7]. Такий радикалізм позначається 

деструктивними впливами етнонаціонального фактора на суспільно-політичні 

процеси, проявляючись через виникнення і реалізацію загроз етнополітичній 

стабільності. Причому такі загрози часто виникають на окремих територіях і 

або поширюються на всю країну, або їх наслідки відчутні для всієї країни. До 

цих загроз ми зараховуємо міжетнічні / етнополітичні конфлікти, етнічний 

сепаратизм / іредентизм. 

Термін «конфлікт» (лат. conflictus) означає «зіткнення» або «протидію», 

«протиборство». Це особливий соціальний феномен, який постає як «зіткнення 

і протиборство суспільних суб’єктів (індивідів, соціальних, етнонаціональних, 

релігійних та інших спільнот, а також держав чи їх блоків) з метою реалізації 
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власних суперечливих намірів, досягнення своїх цілей і забезпечення власних 

інтересів» [80, с. 103]. Різновидом соціального конфлікту є політичний і 

етнічний конфлікти. Зважаючи на багатофакторну природу сучасних 

соціальних конфліктів, вчений В. Авксентьєв пропонує використовувати як 

своєрідний маркер ідентифікацію щонайменше однієї зі сторін конфлікту – себе 

або противника в етнічних категоріях [3, с. 113]. 

Науковець В. Євтух пропонує розрізняти терміни «етнічний конфлікт» і 

«міжетнічний конфлікт», де кореляція між цими двома термінами має 

розглядатися на рівні понять «загальне – конкретне» [55]. Деякі дослідники 

взагалі дотримується позиції, що суто «етнічних» конфліктів взагалі не існує, а 

більшість конфліктів на етнічній основі мають ознаки етнополітичності [125, 

с. 12]. Саме такими і є етнополітичні конфлікти – не зовсім суто етнічними, бо 

тут наявний крен у бік політичності самого предмета суперечності й методів 

боротьби для досягнення мети, а етнічним він постає лише з позицій суб’єктів, 

які беруть у ньому участь. Загалом етнополітичний конфлікт – це відмінність, 

зіткнення інтересів, цілей різних етносуб’єктів (етносів, націй меншин, 

корінних народів, етнонаціональних організацій, рухів) між собою та з 

інтересами й цілями держави, її органів у етнополітичній сфері [156]. З нашого 

погляду, етнополітичний конфлікт є протиборством етнонаціональних спільнот 

між собою і/або з державою у політичній сфері за розширення прав, 

задоволення потреб та інтересів. 

Особливе значення у етнополітичних конфліктах має держава. М. Ісман 

справедливо зауважує: «Держава всюди стала тією ареною, на якій 

розгортається суперництво етнічних груп, затверджуються їх вимоги, 

оскаржуються і регулюються їх домагання» [270, с. 16–17]. Держава може 

відігравати в етнополітичному конфлікті дві основні ролі – третьої сторони 

(незалежного посередника чи арбітра) чи безпосереднього суб’єкта конфлікту. 

На цій основі вирізняють такі види етнополітичного конфлікту за 

особливостями конфліктуючих сторін:  
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1) конфлікт двох етнічних груп, предметом якого є протистояння їхніх 

інтересів у ставленні до влади і держави, причому сама держава як інститут 

безпосередньо не залучена до конфлікту і повинна виконувати роль третьої 

сторони;  

2) конфлікт, де один із суб’єктів є етнічна група, а інший – безпосередньо 

держава (в особі центрального чи регіонального уряду), наприклад, у випадку, 

коли етнічна група кидає виклик легітимності територіальних кордонів держави 

або регіонові в межах цієї держави [4, с. 95]. 

На думку західного політолога Д. Зенгхааса, посилення ризику 

етноконфліктів (у найширшому значенні) зумовлюють такі чинники: 

економічні проблеми, тобто різниця в економічному розвитку регіонів; страх 

перед заселенням своєї території чужинцями; побоювання втратити власні 

особливі культурні та етнічні цінності [73, с. 180]. Інші дослідники також 

виокремлюють низку причин міжетнічних конфліктів: політичні (криза 

політичної системи, управління; поява етнічних еліт і боротьба між ними); 

економічні (різниця у рівні добробуту різних груп); соціально-психологічні; 

релігійні; історичні; екологічні; адміністративно-правові й територіальні [52, 

с. 19]. На наш погляд, саме усунення цих причин або вчасна, адекватна реакція 

на них допомагає уникнути посилення етнічного радикалізму в бік виникнення 

етнічного сепаратизму або іредентизму і загалом знизити деструктивний 

потенціал етнонаціонального фактора.  

До форм етнічного радикалізму, крім етнічного конфлікту, належать 

сепаратизм та іредентизм. Український дослідник Р. Коршук зараховує їх до 

радикальних форм етнополітичної поведінки, що становлять загрозу 

територіальній цілісності держави [99, с. 94], а більшість дослідників 

визначають іредентизм як різновид сепаратизму. І ми загалом дотримуємося 

цієї думки. 

Сепаратизм найчастіше передбачає утворення на відокремленій території 

незалежної держави як кінцеву мету і головну ціль такого політичного руху. 

Зазвичай сепаратизм як прагнення окремих регіонів держави до відокремлення, 
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набуття більшої політичної самостійності, суверенітету є почасти проявом 

захисної реакції на процеси, що не влаштовують ту чи іншу частину 

суспільства в переломні моменти його розвитку [166]. Натомість іредентизм 

головною метою визначає прагнення, відокремившись від однієї держави, 

увійти до складу іншої [263, с. 396]. Обидва явища, їхні прояви, причини та 

наслідки досить подібні. Єдина суттєва відмінність – обов’язкове існування в 

іредентистських рухів зовнішніх сил (держав, організацій), які їх підтримують.  

Знову ж таки, як і у випадку з етнополітичним конфліктом, варто 

виокремлювати конкретно етнічний сепаратизм і етнічний іредентизм, 

основною ознакою вирізнення яких стає ідентифікація суб’єкта, що бажає 

відокремлення за етнічною ознакою. Адже бажати відокремлення з тих чи 

інших причин можуть і регіональні групи, котрі не мають особливої етнічної 

ідентичності. Етнічний довідник зазначає, що етнічний сепаратизм – це 

сукупність економічних, соціально-політичних та духовно-культурних 

процесів, змістом яких є набуття певним етносом часткової (на правах 

автономії) або повної (на правах державності) незалежності [50]. Етнічний 

іредентизм – рух за об’єднання етнічно однорідних земель, розділених між 

різними державами. А. Аклаєв розуміє етнічний іредентизм як об’єднувальні 

або возз’єднувальні рухи етнічних груп, котрі розділені державними кордонами 

між двома чи кількома державами [4, с. 159]. Специфіка іредентизму полягає у 

тому, що його ініціаторами може бути як етнічна меншина, що зазнає утисків у 

сусідній державі, так і вже етнічна більшість, яка прагне об’єднати всіх 

етнічних родичів в одній державі [36, с. 143]. Саме тому основна загроза 

іредентизму полягає в тому, що цей феномен може стати зручним інструментом 

виправдання агресивної політики однієї держави стосовно іншої. 

Основним приводом і «наріжним каменем» таких явищ є споконвічний 

правовий конфлікт між правом народу на самовизначення та принципом 

територіальної цілісності й непорушності кордонів держав. Як засвідчує 

практика, самовизначення одного народу може відбуватися лише за рахунок 

обмеження прав інших народів. Український дослідник М. Паламарчук 
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стверджує: «Намагання певних спільнот усередині держави політично 

відокремитися від неї часто призводять до тривалих внутрішніх суперечностей, 

які далеко не завжди вдається подолати мирними засобами. Саме тому 

сепаратистські прояви розглядаються більшістю держав як одна з 

найсуттєвіших загроз національній безпеці» [154, с. 64]. 

Рівень загрози від сепаратистських проявів посилюється за наявності 

трьох основних чинників, що можуть бути співвіднесені з проявами 

іредентизму. Такими чинниками, на думку М. Паламарчука, є: 1) потужність 

спільноти, всередині якої поширюються ідеї сепаратизму (чисельність, 

привабливість ідентичності для інших, спільність інтересів з ними, специфічні 

культурні особливості й географічні бар’єри, котрі ускладнюють національну 

консолідацію); 2) існування потужної еліти в етнонаціональній спільноті, що 

підтримує ідею відокремлення; 3) наявність зовнішніх союзників, які надають 

підтримку (політичну, інформаційну, матеріальну та ін.) [154, с. 65]. 

Знизити та регулювати деструктивні впливи етнонаціонального фактора 

на суспільно-політичні процеси й стимулювати конструктивний характер його 

проявів можна через виважену політику загальнонаціональної та регіональної 

еліт з підтримки балансу між різними етнонаціональними спільнотами. Адже 

причини для політизації етнічності з подальшим виникненням і реалізацією 

етнічного радикалізму можуть бути різними. Однак єдиним приводом до 

початку цього процесу є «промах» держави в етнонаціональній політиці 

(найчастіше – це політика позитивної дискримінації щодо титульного етносу), 

який етнічна еліта використовує у власних цілях. Така еліта формулює вимоги 

етнонаціональної спільноти, вимагає їх задоволення від держави і мобілізує 

інших членів спільноти для боротьби за певні преференції, після досягнення 

котрих спільнота знову переходить у стан спокою.  

Хоча трапляються випадки, коли стан перманентно актуалізованої 

політизації стає єдиноможливим для виживання етнічності. Це спостерігається 

тоді, коли етнічність потрапляє у вороже середовище, де без постійної 

політизації існує загроза насильницької асиміляції [240, с. 80]. Як вважає 
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О. Кривицька, актуалізація політизації в суспільстві – наслідок політичної 

діяльності еліт [110, с. 85]. Зауважимо, що це діяльність еліт з обох сторін – 

загальнодержавної і етнічної або регіональної. Саме тому державі в цьому 

процесі варто виступати гарантом «балансу сил» різних етнонаціональних 

спільнот і зважено підходити до задоволення їхніх вимог, оскільки тут має 

місце «ефект доміно» під час здійснення державної етнополітичної політики.  

Основним у цьому сенсі є термін «етнополітика», засадами вивчення 

якої є політичний вимір етнічності та розуміння бінарності етнополітики – 

галузі політології (етнополітології) та політики держави у сфері 

етнонаціональних відносин (етнополітики або етнонаціональної політики). 

Дослідник В. Котигоренко стверджує, що терміном «етнополітика» також 

позначається: 1) сфера суспільних відносин, їх підсистема, де етнічні інтереси 

осіб, груп осіб регулюються ресурсами політичної влади (етнополітична сфера); 

2) політичні відносини осіб, груп осіб з приводу реалізації етнічних інтересів 

(етнополітичні відносини); 3) діяльність, поведінка соціальних суб’єктів, яка 

полягає у використанні чи спробах застосування ресурсів політичної влади з 

метою реалізації тих або інших етнічних інтересів (етнополітична діяльність, 

етнополітична поведінка, чи, на означення окремих випадків, державна 

етнополітика, державна етнонаціональна політика) [103, с. 429]. На думку 

О. Майбороди, етнополітика – це сфера суспільного життя в 

багатонаціональних державах, до якої належать політичні взаємовідносини 

державної нації з етнічним групами, а також етнічних груп між собою [124, 

с. 488].  

Український науковець Ю. Куц вважає, що термін «етнополітика» 

тотожний поняттю «етнонаціональна політика». Тому етнонаціональну 

політику він розуміє як «діяльність суб’єктів (держави й етнонаціональних 

спільнот), спрямовану на досягнення стабільності поліетнічного суспільства 

через урахування, узгодження та розв’язання їхніх інтересів і вимог» [114, 

с. 68]. Можна погодитися також із О. Майбородою, що феномен 

етнонаціональної політики існує у двох вимірах – як процес розподілу влади, де 
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беруть участь мобілізовані етнічні спільноти, захищаючи власні інтереси, та як 

система запланованих кроків і заходів, котрі здійснюють державні органи з 

метою створення гармонійної моделі міжетнічного співжиття [122, с. 77]. 

Зауважимо також, що у першому випадку розуміється етнонаціональна 

політика загалом, суб’єктами якої є держава й етнонаціональні спільноти, 

утворені ними об’єднання, групи, рухи тощо; а у другому – конкретно державна 

етнонаціональна політика, суб’єктом якої є держава у вигляді окремого 

політичного інституту. На цій основі підходи до визначення етнонаціональної 

політики поділяють на моносуб’єктні та полісуб’єктні. Полісуб’єктний підхід 

підтримує, наприклад, К. Вітман, стверджуючи, що в окремих країнах питома 

вага держави в етнополітиці насправді вища, ніж інших суб’єктів, але і їхній 

вплив на етнополітику не можна ігнорувати. Дослідник пропонує компромісне 

визначення етнонаціональної політики як цілеспрямованої діяльності держави й 

етносів або їхніх представників [28, с. 13]. Науковця О. Картунова можна 

зарахувати до прихильників моносуб’єктного підходу, оскільки, на його думку, 

етнонаціональна політика постає цілеспрямованою діяльністю держави та її 

органів для врегулювання взаємовідносин між етнонаціональними спільнотами 

і забезпечення етнополітичної стабільності суспільства [79].  

Окремо проаналізуємо осмислення терміна «етнополітичний 

менеджмент», що загалом визначають як особливий вид діяльності державних 

інститутів з метою управління етнонаціональною сферою. На думку 

українського дослідника І. Зварича, під етнополітичним менеджментом 

розуміють систему політичних, адміністративних та організаційно-правових дій 

органів державної влади, спрямовану на запобігання руйнівним чи 

деструктивним політичним конфліктам на етнонаціональному ґрунті задля 

оптимізації міжнаціональних відносин у поліетнічному суспільстві. В основу 

його механізму закладена інституційна мережа, завдяки якій вдається 

діагностувати і мінімізувати політичні ризики, спричинені етнічним чинником 

[69, с. 334].  
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Зміст термінів «державна етнонаціональна політика» і «етнополітичний 

менеджмент» переплітається, але їх не можна розглядати як тотожні. З нашого 

погляду, найпростіше їх розрізняти на рівні стратегії й тактики, де державна 

етнонаціональна політика – це стратегічний комплекс принципів, норм, цілей і 

завдань, напрямів та підходів діяльності держави у визначеній сфері, а 

етнополітичний менеджмент постає тактичним набором засобів, методів і 

важелів реалізації ухвалених рішень. 

Загалом етнополітичний менеджмент, як і будь-який інший процес 

управління, має свої особливості, зумовлені національною специфікою. А 

реалізація державної етнонаціональної політики – не завжди просте сприяння 

етнополітичним процесам, що спостерігаються в суспільстві. Це також їхнє 

коригування, узгодження між собою, тобто врахування деструктивних і 

конструктивних впливів етнонаціонального фактора в усіх сферах суспільно-

політичного життя. Саме тому для ефективного управління сучасними 

етнополітичними процесами держава повинна розробити власну модель 

взаємодії зі спільнотами, котрі проживають на її території. 

У політології за різними критеріями виокремлюють різні ідеальні моделі 

етнополітики держави. Так, за спрямованістю взаємодії держави з 

етнонаціональними спільнотами вирізняють: 1) інтеграційну (асиміляційну) 

модель, що передбачає ненасильницьке згуртування громадян на основі 

етномаркерів домінуючої політично спільноти; 2) модель виключення 

(расистську), що передбачає панування у всіх сферах титульної нації при 

дискримінації і насильницькій асиміляції інших етногруп; 3) мультикультурну 

модель, в основу якої закладено принцип гармонійного розвитку всіх 

етнонаціональних спільнот за симетричної державної допомоги для них [12, 

с. 8–28]. Ці класичні моделі науковці доповнювали та видозмінювали.  

Американський науковець Дж. Ротшильд узагальнив стратегії влади у 

сфері етнонаціональної політики і виокремив такі моделі її здійснення, як:  
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˗ «вертикальна ієрархія» – авторитарно-тоталітарна модель, що передбачає 

панування домінуючої етногрупи в усіх сферах з можливістю 

застосування нею сили і примусу стосовно іноетнічних суб’єктів;  

˗ «паралельна сегментація» – перехідна від авторитарно-тоталітарних до 

демократичних етноконструкцій модель, де кожна етнонаціональна 

спільнота має унікальну внутрішню стратифікацію та свою політичну 

еліту, а суперечності між ними вирішуються перемовинами або 

насильством; 

˗ «перехрещена сітка» – найбільш гармонійна модель, яка існує в 

розвинутих демократичних суспільствах і передбачає активну взаємодію 

та збалансування інтересів різних етногруп між собою і з державою, на 

основі якої відбувається органічна інтеграція громадянської та 

етнонаціональної ідентичності [277, с. 80–84].  

Отже, можна вказати, що на модель етнополітики, як і на процес 

управління сучасними етнополітичними процесами, впливає тип політичного 

режиму, методи, котрими послуговується держава для цього, і так зване 

«етнорегіональне середовище», де відбувається процес управління. Названі три 

чинники варто розглянути детальніше. 

 У питанні політичного режиму видається, що демократія, на відміну від 

недемократичного режиму, ідеальна для забезпечення індивідуальних прав 

людини, бо сприяє забезпеченню колективних прав етнонаціональних спільнот. 

Хоча на практиці все набагато складніше. У країнах, де є домінуюча більшість, 

виборчі результати є визначеними, що може спричинити політичну апатію 

інших етнонаціональних спільнот. У країнах, які не мають конкретно 

визначеної домінуючої більшості, буде формуватися нестійка мультиетнічна 

коаліція через неспроможність задовольнити вимоги різних етнічних клієнтел. 

Встановлення політичного відчуження меншості, як і встановлення 

змагальності між рівно збалансованими етнічними групами може призвести до 

етнічного насилля або військового втручання [276, с. 154].  
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Саме тому більшість держав, зокрема багатонаціональних, обирають в 

етнонаціональній політиці стратегію ігнорування вимог кожної етноспільноти, 

остерігаючись висунення подібних вимог від великої кількості інших 

етноспільнот [72, с. 48–49]. У такий спосіб вони намагаються гомогенізувати 

населення, консолідувавши політичну націю, яка інтегрує «небезпечні 

елементи», що, в свою чергу, забезпечує етнополітичну стабільність і мінімізує 

вплив етнонаціонального фактора на суспільно-політичну сферу. Проте це 

зумовлює переважно діаметрально протилежні результати: викликає ще 

більший супротив спільнот і провокує політизацію етнічності до етнічного, 

найчастіше етнополітичного, конфлікту. 

З погляду українського дослідника А. Кіссе, зв’язок між демократією та 

етнічними конфліктами має два аспекти: «З одного боку, демократія може 

допомогти зменшити етнічні напруження, з іншого – перехід до демократії 

створює сприятливі умови для зростання всіляких упереджень, що зрештою 

виливається в етнічні конфлікти» [84, с. 334]. Хоча, на нашу думку, тут 

простежується найбільша залежність від рівня розвитку демократії в державі, 

зрозумілості й прозорості законодавчої бази, а також можливості діалогу між 

сторонами: що вищий рівень розвитку та консолідації демократії, то краще 

гарантується збереження етнічного розмаїття і забезпечуються колективні 

права етнонаціональних спільнот [235, с. 42].  

Західний дослідник Дж. Розел, розглядаючи застосування демократичних 

методів до регулювання етнічного розмаїття та вирішення етнічних конфліктів, 

зосереджується на таких трьох позиціях: 

1. Реальністю є практичне використання як демократичними, так і 

недемократичними режимами трьох стратегій врегулювання етнічних 

конфліктів: консоціації (включення етнічних груп, тобто їх еліт, до політико-

адміністративної структури держави); синкретизму (надання права на 

національно-культурну автономію в процесі деполітизації етнічності); 

федералізації (децентралізація влади та передання частини владних 

повноважень на місця, фактично – етнічним спільнотам). 
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 2. Як не дивно, недемократичні режими засвідчують спроможність 

адаптувати етнічну різноманітність і контролювати етнічні конфлікти, але  в 

подальшому вона обмежується замороженням таких конфліктів і 

навантаженням наступних режимів небезпечним спадком. 

 3. Навіть тоді, коли будемо стверджувати, що демократичні режими – 

найгірша можливість вирішення етнічного конфлікту, ми не зможемо 

заперечити факт, що такі режими отримали майже універсальну поширеність і 

легітимність [276, с. 160].  

Отже, демократія, як політичний режим, може бути гарантом збереження 

етнічного розмаїття та можливістю зняття напруги в багатонаціональній 

державі з одночасним запобіганням етнічним конфліктам. Адже на сучасному 

етапі об’єктивною реальністю є те, що саме демократичне управління на 

засадах широкого представництва різних груп забезпечує ці гарантії та 

можливості [235, с. 42].  

Однак перелік методів-стратегій врегулювання етнічних конфліктів, 

наведений Дж. Розелом, не можна вважати вичерпним. Крім того, на нашу 

думку, ці методи можна називати методами управління етнічним розмаїттям, 

що покладено в основу тієї чи іншої моделі етнополітики, оскільки сьогодні 

ними можна послуговуватися не лише для вирішення етнічних конфліктів на 

різних стадіях, а й з превентивною метою, для їх уникнення, тобто для 

управління етнополітичними процесами.  

Вважаємо, що вичерпний і повний перелік методик макрополітичного 

регулювання надає вже згадуваний дослідник А. Аклаєв. Прийнято 

виокремлювати дві основні стратегії регулювання етнополітичного конфлікту 

(запропоновані Д. Мак-Гаррі та Б. О’Ліері) – стратегії етнополітичної 

деплюралізації (усунення і/або деполітизація тих відмінностей, які притаманні 

етнічності) та стратегії політико-інституційної інженерії (управління наявними 

етнічними відмінностями). Проте А. Аклаєв розширив і доповнив цю 

класифікацію, врахувавши спосіб застосування таких методів, їх співвідношення 

з принципом територіальності. Методи, використовувані в межах реалізації 
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кожної стратегії, можуть різнитися за способами застосування (насильницькі, 

примусові, консенсусні), і за відношенням до ознаки територіальності 

(територіальні й атериторіальні) [4, с. 326]. У зв’язку з цим вчений зараховує до 

стратегій етнополітичної деплюралізації – геноцид і етнічні депортації як 

насильницькі методи; асиміляцію як примусовий метод; інтеграцію, 

мультикультуралізм і сецесію як методи консенсусні, а до стратегій політико-

інституційної інженерії – контроль як примусовий метод; консоціацію, арбітраж, 

регіональну автономію, федералізацію та кантонізацію як методи консенсусні 

(див. Додаток Б). Не будемо детально розглядати особливості цих методів, із 

самих назв і позицій їх розподіл цілком зрозумілий.  

Зазначені методи управління етнополітичними конфліктами (процесами) 

тією чи іншою мірою можуть застосовувати і демократичні й недемократичні 

режими. Проте недемократичні переважно здійснюють агресивну політику 

усунення етнічного плюралізму, тобто використовують здебільшого групи 

насильницьких і примусових методів. Прикладів цього в історії безліч. 

Натомість демократичні режими, попри всі внутрішні протиріччя, у процесі 

розвитку послуговуються головно консенсусними методами для забезпечення 

колективних прав етнонаціональних спільнот.  

Значно впливає на управління сучасними етнополітичними процесами  

етнорегіональне середовище. Це збірне поняття ми використовуємо для 

відображення необхідності комплексного дослідження проблем 

етнонаціональної та регіональної політики, на чому акцентував, зокрема, 

український науковець І. Курас [113, с. 9]. Загалом аналіз етнорегіонального 

середовища стає ефективним інструментом виявлення регіональної специфіки 

території країни для кращого розуміння того, які саме методи етнополітичного 

менеджменту варто застосовувати під час управління етнополітичними 

процесами. Адже етнонаціональний фактор, введений у геопросторові процеси, 

що характеризують у цілому динаміку внутрішнього розвитку країни, впливає 

на диференціацію (розвиток окремих частин території), інтеграцію (об’єднання 

цих частин), системоформування (виникнення територіальних соціальних, 
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виробничо-економічних, рекреаційних та інших систем) і належить до чинників 

загальної регіоналізації [140, с. 21].  

Для розуміння процесу регіоналізації основним є поняття «регіон». 

Першочергово воно мало географічний, територіальний зміст, але з часом воно 

все більше починає охоплювати інші фактори – подібність культур, політичну 

орієнтацію, оборонну взаємодію, морально-ціннісні й релігійні моменти тощо 

[136, с. 87]. Узагальнюючи філософські, географічні, зовнішньополітичні й 

економічні підходи до терміну, можна визначити, що поняття «регіон» означає 

область, частину певної країни, країну або частину світу, які різняться від 

інших природними, соціально-економічними, культурними й іншими 

особливостями [232, c. 317]. Український дослідник А. Романюк основними 

індикаторами «внутрішньодержавного» поняття «регіон» називає: 1) певну 

територію, що географічно виокремлюється зі складу загальної території 

країни; 2) населення, яке там мешкає і має певні спільні особливості щодо 

решти населення країни; 3) самоідентифікацію або самоусвідомлення наявності 

в цієї групи людей особливостей, які відрізняють їх від загалу [191, с. 125].  

У термінах європейської регіоналізації, поняття «регіон» трактується 

двоїсто: по-перше, «регіон» можна тлумачити як політико-географічну 

територіально-адміністративну одиницю, що входить до складу держави й має 

окреслені адміністративні кордони, відповідний конституційно-правовий статус 

та сферу закріплених за нею повноважень; по-друге, – як субнаціональний 

рівень управління у межах загальнодержавної інституційної системи організації 

влади [123, с. 40]. З погляду ж суб’єкта політичного процесу «регіони» можна 

розглядати як об’єкт державного управління з єдиним територіальним 

простором, що вирізняється певними ознаками; та як організований у просторі 

суб’єкт прийняття політичних рішень і самостійний фактор політичного тиску 

[215, с. 27].  

Отже, регіоналізація – це процес перерозподілу владних компетенцій, 

передання функцій від національного на регіональний рівень, поява і розвиток 

нових інституційних форм, що відповідають новій ролі регіонів під час 
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прийняття рішень на національному та наднаціональному рівнях [126, с. 208]. 

Тобто це фактично процес передання повноважень на рівень регіону. 

Натомість, етнічна регіоналізація – процес передання на регіональний рівень 

тих повноважень, які б задовольняли вимоги етнонаціональних суб’єктів, що 

проживають в межах цього регіону.  

У контексті етнічної регіоналізації українські дослідники широко 

використовують термін «етнічний регіон». Так, П. Надолішній визначає зміст 

цього терміна у порівнянні й стверджує, що на відміну від етнографічного 

(етногеографічного) регіону, де основною ознакою постає етнонаціональний 

склад населення, під час визначення етнорегіону передусім враховується 

інтенсивність міжетнічних відносин, етнокультурних і етнополітичних 

процесів. Етнорегіон – це відповідна територія, що за сукупністю 

взаємопов’язаних етнічних елементів, характером етнічних процесів 

відрізняється від інших територій і є окремим (самостійним) об’єктом 

державної етнонаціональної політики [140, с. 21]. В. Євтух розуміє етнічний 

регіон як місцевість, частину території країни, населену переважно або досить 

відчутно представниками тієї чи іншої етнонаціональної спільноти, можливо, 

кількох таких спільнот; етнонаціональний фактор у такій місцевості значно 

впливає на специфіку її розвитку [56]. І. Зварич вважає, що такі території 

характеризуються активними етнополітичними процесами і різняться від інших 

цільовою спрямованістю. Поглиблення кризових явищ у цих регіонах може 

спричинити руйнівні незворотні дезінтеграційні процеси, у тому числі й 

безпідставні претензії на утворення національно-територіальних автономій [68, 

с. 35].  Отже, виділення таких регіонів є умовним. Окрім того, етнорегіон не 

завжди може співпадати з кордонами окремих адміністративно-територіальних 

одиниць, але в його межах задля збереження політичної стабільності варто 

здійснювати виважену, специфічну (з огляду на етнонаціональну специфіку) 

державну політику. 

 Термін «регіоналізація» потрібно відрізняти від терміна «регіоналізм». 

Науковець І. Зварич наголошує на подвійній природі регіоналізму. Він 
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виокремлює «адміністративний» регіоналізм, тобто «такий, який переймається 

переважно проблемами оптимізації системи управління із посиленням ролі 

місцевого самоврядування» та «політичний» регіоналізм, «спрямований на 

переформатування територій традиційних держав, що склалися в минулому 

внаслідок певних геополітичних процесів, і несе в собі загрозу існуванню 

територіальної цілісності цілого ряду країн» [65, с. 153–154]. З нашого погляду, 

останній доцільно вважати етнічним регіоналізмом якщо основні його суб’єкти 

мають етнічні характеристики. 

Дослідник С. Маковський вважає, що у науковій літературі можна 

окреслити три варіанти співвідношення між поняттями «регіоналізм» та 

«регіоналізація»: цілковите ототожнення названих понять; різновекторність цих 

понять, які описують одне і те саме явище – йдеться про єдиний феномен, що 

набуває форми або політичного низхідного процесу, який називають 

регіоналізмом, або структурного висхідного процесу, що іменується 

регіоналізацією, та розгляд регіоналізації як практичного вияву феномену 

регіоналізму, де перша є процесом, а другий – проектом [123, с. 40]. З нашого 

погляду, ці поняття не можна використовувати як синонімічні, а варто 

сприймати їх з позицій адаптованого поєднання другого і третього підходу: як 

різновекторні й різнорівневі терміни, де регіоналізація є процесом передання 

повноважень вниз, а регіоналізм – ідеологією, політичним рухом 

територіальних спільнот і/або держави за надання таких повноважень, тобто 

перша є зазвичай наслідком другого. Причому останній не притаманний 

виключно державам з федеративним державний устроєм. Регіоналізм як 

ціннісно-раціональна орієнтація на регіональні пріоритети в різних сферах 

традиційно існує і в унітарних, і у федеративних державах, будучи результатом 

дії двох тенденцій – етатизації регіональних пріоритетів і локалізації 

загальнодержавних інтересів [129, c. 133]. 

На значенні регіоналізму для регіональної етнонаціональної політики 

наголошує українська дослідниця С. Матвієнків: «Без урахування регіоналізму 

як чинника, що визначає рівень стабільності й цивілізованості, неможливо 
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повноцінно вирішувати питання міжрегіональної консолідації, 

міжнаціональних відносин, гуманітарного розвитку, економічних перетворень, 

створення ефективної системи державного управління і самоврядування, 

протидії деструктивним зовнішнім впливам» [126, с. 209]. Загалом етнічні 

регіоналізм та регіоналізація на рівні держави охоплюють і конструктивний 

(агрегація й артикуляція інтересів, мобілізація, політизація тощо), і 

деструктивний (конфлікти, загроза територіальної цілісності, сецесія тощо) 

потенціал. Проте цим потенціалом можна ефективно керувати під час 

впровадження продуманої стратегії й тактики державної етнонаціональної 

політики для управління сучасними етнополітичними процесами.  

З урахуванням розглянутих трьох чинників, у поліетнічній державі з 

метою забезпечення гармонійного розвитку всіх сегментів суспільства доцільно 

вибудовувати демократичну модель етнополітики, яка б послуговувалася 

консенсусними методами в управлінні етнонаціональною сферою і, 

використовуючи регіонально-диференційований підхід у процесі її 

впровадження, брала до уваги специфіку етнорегіонального середовища. В 

Україні для формування національної моделі державної етнонаціональної 

політики визначальним чинником є саме останній. Адже етнорегіональне 

середовище має свої унікальні особливості (це було проаналізовано в частині 

огляду проблеми актуального регіонального поділу території). Запропоноване 

ж нами групування областей можна застосовувати й у процесі практичного 

управління сучасними етнополітичними процесами, де для різних груп регіонів 

потрібно використовувати своєрідні методи з метою підвищення ефективності 

державної політики на місцях. Такий підхід до вибору методів управління ми 

вважаємо регіонально-диференційованим. 

Підсумовуючи можна дійти висновку, що етнонаціональний фактор 

проявляє себе у суспільно-політичних процесах через вплетені у них 

етнополітичні процеси. Конструктивний вплив етнонаціонального фактора 

здійснюється з допомогою процесів національної та етнічної консолідації. 

Процес останньої характеризується наростанням активного потенціалу 
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спільноти внаслідок політичної суб’єктивації, етнополітичної мобілізації та 

політизації етнічності. У небажаному випадку політизація може спричинити 

етнічний радикалізм, що втілює деструктивність впливів етнонаціонального 

фактора на суспільно-політичні процеси. В уникненні деструктивних і сприянні 

конструктивним впливам етнонаціонального фактора на суспільно-політичні 

процеси вагому роль відіграє процес управління етнополітичними процесами, 

спровокованими ним. Ефективне управління полягає у використанні 

ефективної моделі етнонаціональної політики. На модель державної 

етнонаціональної політики, яка формується в державі, визначально впливають: 

1) тип політичного режиму; 2) методи  управління, які використовують органи 

влади; 3) етнорегіональне середовище, що дає змогу виокремити регіональну 

специфіку території країни для її дослідження або з метою управління цими 

процесами.  

Крім того, особливість поліетнічності України потребує виваженого 

підходу до регіонального поділу території. Проаналізувавши варіанти, 

сформовані українськими науковцями, ми пропонуємо авторський варіант 

групування областей України, що будемо застосовувати з метою дослідження 

впливів етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в окремому 

регіоні.  

 

 

Висновки до розділу 2 

У розділі здійснено аналіз теоретико-методологічних засад дослідження 

проявів етнонаціонального фактора у політичних процесах, що дало змогу 

визначити основні причини, які зумовили дослідницький інтерес у цій сфері. 

 Аргументовано головні теоретико-методологічні концепти стосовно 

розуміння сутності й співвідношення понять «етнічне» та «національне» в 

українській, західній і російській політичній науках. Виокремлено особливості 

такого розуміння з позицій методологічних підходів примордіалізму, 

інструменталізму й конструктивізму. Виявлено, що задля уникнення 



92 

 

неточностей у таких дослідженнях варто правильно співвідносити зазначені 

поняття. Так, «національне» як поняття є дещо ширшим і глибшим, бо враховує 

економічний і політичний аспекти, на відміну від «етнічного», що містить 

розуміння лише культурно-історичного змісту. 

Розглянуто основні об’єктивні причини, котрі сприяли утвердженню в 

українському науковому дискурсі використання збірного слова 

«етнонаціональний». Обґрунтовано поняття «етнонаціональна спільнота» як 

сукупність людей, що відокремлює себе від інших подібних груп на засадах 

етнічних та національних маркерів. Воно буде доречним у процесі дослідження 

міжетнічних відносин на загальнонаціональному рівні. Проте тоді, коли 

йдеться про регіональні дослідження, варто однозначно співвідносити етнічні 

суб’єкти цих відносин з поняттями «корінний народ», «титульна нація», 

«національна і/або етнічна меншина». Доведено, що саме етнонаціональна 

спільнота є носієм етнонаціонального фактора.  

Визначено особливості застосування термінів «етнонаціональний фактор» 

та «етнонаціональний чинник». На основі аналізу цього терміна українськими 

науковцями, запропоноване комплексне його визначення: це одночасно 

показник активності етнонаціональної спільноти у різних сферах суспільного 

буття; активний потенціал цієї спільноти, що залежно від задоволення чи не 

задоволення її основних інтересів, має конструктивний (позитивний) або 

деструктивний (негативний) вплив на життя всього суспільства; мотиватор 

регіональних інтересів у багатонаціональному середовищі. Аргументовано 

доцільність використання в українській теорії та практиці саме цього поняття 

при аналізі суспільно-політичних процесів. 

Доведено, що зазначений фактор впливає на суспільно-політичні процеси 

опосередковано, через участь відповідної спільноти в етнополітичних процесах, 

які вплетені у загальний суспільно-політичний процес. Такі впливи можуть 

мати конструктивний характер, що проявляється у національній та етнічній 

консолідації. Встановлено, що у процесі етнічної консолідації спостерігається 

наростання активного потенціалу етнонаціональної спільноти, умовними 
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рівнями якого постають політична субʼєктивація, етнополітична мобілізація та 

політизація етнічності. Політизація є його «найекстремальнішим» проявом. 

Саме вона може спричинити виникнення деструктивного впливу цього фактора 

на суспільно-політичні процеси і на рівні окремого регіону, і всієї держави. Цей 

вплив реалізується через етнічний радикалізм – міжетнічні, етнополітичні 

конфлікти, сепаратизм та іредентизм.  

Обґрунтовано, що причиною політизації з подальшим можливим 

переростанням у етнічний радикалізм є невдалі механізми управління 

етнонаціональною сферою. Тому пошук ефективних методів управління 

сучасними політичними процесами з метою уникнення зростання 

деструктивного потенціалу та стимулювання конструктивних впливів 

етнонаціонального фактора на зазначені процеси – це передусім пошук 

національної моделі етнополітики. Охарактеризовано чинники, які мають 

визначальний вплив на формування такої моделі. Такими чинниками є: тип 

політичного режиму (демократичний чи недемократичний); групи методів, які 

використовують для управління визначеною сферою органи влади 

(насильницькі, примусові, консенсусні), та етнорегіональне середовище. У 

поліетнічній державі з метою забезпечення гармонійного розвитку всіх 

сегментів суспільства варто сформувати демократичну модель етнополітики, 

що послуговувалася б виключно консенсусними методами в управлінні 

етнонаціональною сферою і, застосовуючи регіонально-диференційований 

підхід під час її впровадження, враховувала би специфіку етнорегіонального 

середовища. Це особливо актуально для Української держави, де така модель 

досі не сформована. 

З’ясовано, що етнорегіональне середовище в Україні має свої 

особливості. Тому існує необхідність виважено підходити до вибору 

регіонального поділу території як для управління сучасними етнополітичними 

процесами, так і для досліджень у цій сфері. Проаналізувавши варіанти, 

сформовані українськими науковцями, з метою дослідження впливів, що 

здійснюються на суспільно-політичні процеси на рівні окремого регіону та 
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диференціації методів управління сучасними, зокрема кризовими, 

етнополітичними процесами запропоновано власний варіант групування 

областей України. За питомою вагою і співвідношенням титульного етносу та 

національних меншин їх можна умовно розділити на такі групи: 1) переважно 

моноетнічні; 2) переважно біетнічні; 3) переважно поліетнічні. На цих 

підставах обґрунтовано територіальні межі нашого дослідження, що 

охоплюватимуть саме поліетнічні регіони, де міжетнічні відносини й 

етнополітичні процеси є «крайніми» формами прояву етнонаціонального 

фактора в Україні та водночас значно впливають на національний політичний 

процес у межах політичної системи як структурно-функціональної єдності. 

Адже система, де відбуваються ці суспільно-політичні процеси, існує та 

розвивається як єдине ціле.  

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях 

дисертанта [235; 238; 240; 244; 249]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНСТРУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО ФАКТОРА У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ 

ПРОЦЕСАХ УКРАЇНИ 

 

 3.1. Регіональний вимір національної консолідації громадян України 

У масовій свідомості й публіцистичній літературі етнонаціональний 

фактор і етнополітичні процеси, ним зумовлені, сприймаються переважно 

такими, що мають виключно деструктивний вплив на життя всього суспільства. 

А наявність етнічного розмаїття у межах кордонів країни часто вважаються 

джерелом напруги та конфліктів. Скажімо, різне трактування минулого або 

шляху майбутнього розвитку держави представниками відмінних 

етнонаціональних спільнот сприймається як таке, що веде виключно до 

непорозумінь чи безпідставних вимог до титульного етносу тощо. Проте така 

думка стереотипна. Адже існування та виокремлення, наприклад, об’єднавчих 

етнополітичних процесів, яким притаманні сили доцентрового спрямування, 

дає змогу стверджувати про наявність конструктивного потенціалу 

етнонаціонального фактора. Цієї думки дотримується і М. Дністрянський: «У 

більшості випадків етнополітичні процеси стали джерелом конструктивного 

державотворення, прогресу, оновлення суспільства на демократичних засадах і 

його культурного піднесення. Тому взаємовідносини етнонаціональної і 

політичної сфер, залежно від їхнього характеру, поєднують і конструктивний 

потенціал, і небезпеки дестабілізації, породжуючи необхідність їхньої 

оптимізації» [44, с. 5].  

Вважаємо, що консолідаційні процеси в Україні безпосередньо залежать 

від етнонаціональних відмінностей, що притаманні різним регіонам, і 

ускладнюються саме через них. Тому поліетнічність можна вважати 

фундаментом, що значно впливає на процес національної консолідації. 

Етнорегіональні особливості повинні бути враховані під час налагодження 

діалогу між владою і етнонаціональними спільнотами. Основною ж метою 
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етнополітики держави має стати консолідація великих і малих 

етнонаціональних спільнот у єдину систему, що попри внутрішнє різноманіття, 

здатна ефективно діяти і задовольняти інтереси всіх її членів [251, с. 191–192]. 

Дослідник І. Зварич акцентує на цінності поліетнічності й зауважує, що 

стан етносоціального та етнополітичного розвитку України великою мірою 

зумовлений поліетнічністю, у зв’язку з чим основу державної етнополітики 

повинен становити принцип визнання поліетнічності й полікультурності 

українського суспільства його суспільною цінністю [67, с. 214]. Так, 

моноетнічність спроможна гарантувати суспільний мир та злагоду, натомість 

усвідомлений вибір можливий лише завдяки існуванню різних культур [205]. 

Саме тому особливістю формування української нації має бути не 

«переплавлення» її етнічного розмаїття, а досягнення гармонії та 

взаємозалежності громадянської й етнічної ідентичностей суспільства [213, 

с. 59]. Цю тезу підтримує і більшість громадян України. За результатами 

соціологічного опитування, вони частіше виступають проти концепції 

«плавильного котла» (підтримують 30% опитаних), а 46% респондентів 

вважають, що для країни краще, коли різні расові й етнічні групи зберігають 

власні традиції та звичаї [91, с. 11]. 

Деякі українські дослідники вкладають у поняття «українська нація» 

подвійний зміст і вважають її, з одного боку, етнічно однорідною спільнотою 

українців за національністю, які проживають на цій території, а з іншого – 

поліетнічною спільнотою громадян України, що разом утворює український 

народ. Обидва визначення, з нашого погляду, правильні й повинні існувати 

паралельно. Усі сучасні демократичні нації є політичними (громадянськими), а 

етнічність лише окреслює історичні особливості їх формування [213, с. 65].  

Не варто залишити, однак, поза увагою такий факт: близько 95% 

державної території України − це ареал розселення української етнічної нації і 

нехтування об’єктивним чинником наявності державотворчої нації у 

формуванні ідеології та політики консолідації держави є нерозумною позицією 

[207, с. 22–23]. Саме тому актуальна і правильна думка, що в процесі 
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становлення нації етнічним українцям повинна належати роль головного 

суб’єкта етнонаціональної політики, який одночасно має сприяти культурно-

національному відродженню національних меншин [110, с. 72].  Звідси, 

«Українська громадянська нація, – стверджує дослідниця А. Колодій, – має 

розглядатися як спільнота, що виникає навкруг серцевинної групи – української 

етнонації, а її перспективи мали би бути безпосередньо пов’язані з умінням 

вибудувати солідарні зв’язки з іншими етнічними групами...» [88]. Ці 

міркування підтверджують основну мету національної консолідації України, 

яка полягає у формуванні української нації на засадах громадянськості. Проте 

не в розумінні наявності в її представників громадянства країни, а в тому сенсі, 

що її членам притаманні громадянські якості, і вони цінують своє громадянство 

та мають спільну для усіх громадян надетнічну ідентичність, яка ґрунтується на 

спільній культурі та політичних цінностях [90]. 

Різні дослідники визначають різні основні складові консолідаційного 

процесу в Україні. До прикладу, розвиток громадянського суспільства, 

українська церква, українська мова, спільна історична пам’ять, загальновизнані 

національні герої, формування центральних органів влади за регіональним 

принципом  [120, с. 54]; спільна історична доля, єдина державна мова, інститут 

громадянства та міжетнічна інтеграція на основі міжетнічної толерантності 

[205]; соціетальна культура, зосереджена навколо спільної мови, як культура 

нації, якою послуговуються офіційні інституції та весь соціум незалежно від 

його поділу на етнокультурні, регіональні й інші групи [90]. Виправданим може 

бути врахування всіх зазначених складових у комплексі.  

Загалом процес національної консолідації ще не завершився. Більшість 

вчених наголошують, що консолідація сучасного українського суспільства має 

фрагментарний характер, проте за наявності позитивних політичних умов у 

перспективі вона може набути цілісного та системного характеру [120, с. 52]. 

Основною перешкодою на шляху до консолідації є те, що нація, яка історично 

сформувалася в межах території України, мала всі ознаки етнічної. Саме тому 

головною метою після здобуття незалежності, зважаючи на поліетнічність 
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території утвореної держави, є використання можливостей державності, за 

словами дослідниці А. Колодій, «для загальносуспільної політичної і 

культурної консолідації, підтримки культури заголовного етносу, яка, за 

логікою речей, мала б прислужитися в якості культурної основи громадянської 

нації» [90]. Такі положення можна вважати основними завданнями процесу 

консолідації української нації.  

З метою аналізу національної консолідації, рівня залучення окремих до 

цього процесу пропонуємо виокремити такі критерії для дослідження, як: 

˗ поширеність української мови у регіоні; 

˗ переважання національної ідентичності у населення регіону; 

˗ підтримка більшістю населення регіону національної ідеї; 

˗ підтримка у регіоні національних цінностей. 

Названі критерії можна проаналізувати лише відносно, тому пропонуємо, 

за прикладом методології М. Дністрянського [43, с. 381–382],
 

наявність 

кожного з них у регіонах оцінити 1 балом, а відсутність відповідно – 0 балів. 

Суму отриманих балів переведемо в рейтингові рівні, де 0 – дуже низький, 1 – 

низький, 2 – середній, 3 – високий, 4 – дуже високий рівень залучення 

відповідного регіону до процесу національної консолідації. 

Під час аналізу будемо послуговуватися прикладами визначених нами 

поліетнічних регіонів – «окремих випадків-кейсів» – на основі результатів 

Всеукраїнського перепису населення 2001 р. та соціологічних опитувань різних 

дослідницьких центрів. Адже, як уже згадувалося, етнополітичні процеси, 

зумовлені впливами етнонаціонального фактора саме у поліетнічних регіонах є 

найяскравішими і водночас «крайніми» формами його прояву, що впливають на 

всю територію України. Крім того, у виділеному для більшості опитувань 

регіоні «Південь» до 2014 р. результати по АР Крим враховуються, а після 

2014 р. таке врахування стало неможливим, тому цей регіон аналізуватимемо 

окремо. 

Отже, розглянемо детально перший показник – мовний. Загальновідомо, 

що використання державної мови великою кількістю населення країни має 
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консолідуючий вплив на процес формування нації. З одного боку, національна 

культура створюється і міцніє у мові, а з іншого – мова становить визначальну 

умову існування нації [213, с. 117]. В Україні консолідуючий вплив державної 

мови на формування нації лише утверджується. Передусім цьому сприяє 

введення квот для україномовної продукції на радіо і телебаченні, а також 

прийняття нового Закону України «Про освіту».  

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р., 67,5% 

громадян визнали українську мову рідною, а 29,6% – назвали рідною мовою 

російську [187]. Як стверджує український науковець С. Черничко, мовна 

ситуація незалежної України характеризується такими аспектами: зміцненням 

статусу та позицій української мови; українсько-російський білінгвізмом і 

наявністю значної кількості російськомовного населення; функціонуванням мов 

національних меншин та етнічних груп, які прагнуть підвищити їх статус в 

українському соціумі [252, с. 80].  Зауважимо також, що в Україні існує 

проблема неспівпадіння мовної та етнонаціональної ідентифікації населення. 

Це засвідчують результати перепису населення та різних соціологічних 

опитувань. Соціологічне дослідження, здійснене у березні 2017 р. чотирма 

провідними українськими соціологічними центрами, показало значне 

збільшення декларацій про українську національну ідентичність – 90,6% 

населення вважають себе українцями. Натомість аналогічних змін не відбулося 

у мовній практиці: лише 50,5% населення України спілкуються українською 

мовою вдома, 24% опитаних використовують російську мову, ще 24% 

розмовляють вдома як українською, так і російською мовами [37]. У кожному з 

досліджуваних нами поліетнічних регіонів мовний аспект національної 

консолідації має унікальні особливості.  

Так, на Закарпатті українська мова є домінуючою. Рідною її вважає 

абсолютна більшість населення (81,0%) [187]. Тут також спостерігається 

більший рівень мовної асиміляції щодо української мови, аніж щодо російської: 

кількість представників етнонаціональних спільнот, які вважають рідною 

мовою українську (14 291 особа), майже удвічі перевищує кількість тих, хто 
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вважає рідною російську (7 977 осіб, з котрих 5 297 осіб – українці) [252, с. 81]. 

Подібну ситуацію простежуємо і в Чернівецькій області, де українську мову 

визнають рідною 75,6% населення [187]. Рівень мовної асиміляції 

представників етнонаціональних спільнот у регіоні щодо української мови 

(15 875 осіб) переважає такий же показник для російської (13 781 особа, з яких 

9 281 особа – українці) [187]. Крім того, представники одних з найбільших 

національних меншин – румунів і молдован – також виявляють тенденцію до 

асиміляції саме в україномовне середовище.   

Результати уже згадуваного соціологічного дослідження від березня 

2017 р. підтверджують, що мовою спілкування для жителів регіону «Південний 

Захід», у який об’єднані Закарпатська та Чернівецька області, в абсолютній 

більшості є українська (75,6%). Виключно російською спілкуються лише 2,0% 

населення, як українською, так і російською – 11,1%. Частка інших мов 

спілкування загалом найбільша по Україні – 11,1% [37]. Це пояснюється 

високим рівнем мовної стійкості серед представників окремих національних 

меншин у регіоні, зокрема в місцях їхнього компактного проживання, де 

іноетнічне населення взагалі не розмовляє державною мовою і не вважає за 

потрібне її вивчати. Державна мова домінує тут також в освіті та ЗМІ. До 

прикладу, за даними аналітичного огляду «Становище української мови в 

Україні у 2017 році», частка учнів, які навчалися українською мовою в 

2017/2018 н.р., становила (включно зі «змішаними» школами) у Закарпатській 

області 90,95%, а у Чернівецькій – 87,04% [212, с. 18–19]. Саме тому 

Закарпатській і Чернівецькій областям за критерієм поширеності державної 

мови можна поставити по 1 балу.  

За даними Всеукраїнського перепису населення, в Одеській 

області  українську мову вважали рідною 46,3% населення області, а російську 

– 41,9% населення [187]. Рівень мовної асиміляції представників 

етнонаціональних спільнот у російськомовне середовище значно перевищує 

подібний рівень щодо україномовного середовища: 536 677 осіб (з яких 435 839 

осіб – українці) до 32 909 осіб відповідно [187]. Соціологічне дослідження від 
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березня 2017 р. засвідчує: мовою спілкування для більшості жителів Одеського 

регіону є російська (52,1%). Виключно українською спілкуються 6,7% 

населення, як українською, так і російською – 32,3%. Частка інших мов 

спілкування (друга за відсотковим співвідношення після регіону «Південний 

Захід») – 8,0% [37]. Це пояснюється, знову ж таки, відносно високим рівнем 

мовної стійкості серед представників окремих національних меншин (болгар, 

молдован, гагаузів). Українська мова в цьому регіоні переважає в освіті: 78,44% 

учнів навчаються тут саме українською мовою (включно зі «змішаними» 

школами станом на 2017/2018 н.р.) [212, с. 18], але російська домінує у 

буденному вжитку та ЗМІ. 

В АР Крим, за даними Всеукраїнського перепису населення  2001 р., 

українську мову вважали рідною 10,0% населення, російську – 76,7% 

населення, кримськотатарську – 11,3% [187]. Рівень мовної асиміляції в 

російськомовне середовище також дуже високий порівняно з подібною 

асиміляцією в україномовне середовище: 372 290 осіб (з них 292 923 осіб  –

українці) до 3 906 осіб відповідно [187]. Цей рівень найвищий по Україні: 

асиміляція у російськомовне середовище перевищує рівень асиміляції в 

україномовне середовище у 95 разів. До прикладу, в Одеській області – лише у 

16 разів, у Луганській – у 39 разів, а у Донецькій області – у 54 рази. Значна 

частина представників етнонаціональних спільнот регіону взагалі не 

володіє рідною мовою, надаючи перевагу в спілкуванні російській. Рівень 

мовної стійкості (у %, вважають рідною мову своєї національності) високий 

лише у росіян і кримських татар [239, с. 113]. У представників інших 

національних меншин та титульного етносу цей рівень значно нижчий (див. 

Додаток Д, таблицю Д.4).  

В АР Крим російська мова домінує також в освіті й у ЗМІ. Як зазначено в 

огляді «Становище української мови в Україні у 2017 році», на півострові у 

середніх школах українською мовою навчається лише 0,2% учнів, ще близько 

7% вивчають українську мову як предмет або факультативно. З вищої освіти в 

Криму українську мову цілковито усунуто [212, с. 33]. Незважаючи на 
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декларування після окупації рівності мов трьох найбільших етнічних спільнот, 

зараз фактично здійснюється політика «вичавлювання» з вжитку всіх інших 

мов, окрім російської. Наприклад, від 2013 р. до 2017 р. кількість учнів, що 

навчаються українською мовою, скоротилася в 34 рази; з 7 до 1 зменшилась 

кількість шкіл з українською мовою навчання і з 875 до 28 – кількість класів з 

українською мовою навчання [212, с. 34]. Причому подібні процеси почалися 

задовго до окупації. Скажімо, на території Криму офіційно діяли філії 

російських ВНЗ, що здійснювали очне навчання російською мовою. З 2010 р. 

спостерігається прихований процес деукраїнізації, оскільки українська мова не 

поширювалася, натомість підтримка російської мови збільшувалася [32, с. 336]. 

За подібних обставин абсурдно виглядають результати опитуванням 2008 р., де 

понад 75% населення півострова погоджувалися із твердженням, що 

піддаються насильницькій українізації [189].  

Беручи до уваги розглянуті факти, балів за критерієм поширеності 

української мови Одеській області й АР Крим поставити не можна, бо 

консолідуючий вплив за мовним показником у цих регіонах відсутній через 

засилля російської мови [239, с. 115].  

Другий критерій для аналізу – переважання національної ідентичності 

(як українця і громадянина України) у населення відповідних регіонів. Умовно 

назвемо таку ідентичність національно-державною. Йдеться передусім про 

переважання над локально-регіональною ідентичністю (як жителя регіону, 

міста, села). Завершенню формування національної ідентичності перешкоджає 

незрілість її етнічного підґрунтя внаслідок, не в останню чергу, тривалу 

відсутність практики державності. Однак, на думку певних дослідників, на цій 

основі не можна говорити про конфлікт ідентичностей. Це насамперед 

розмитість, розбалансування національної ідентичності на засадах 

етнорегіональних відмінностей, які їй притаманні й синтез яких може 

визначити процес формування національної ідентичності [54, с. 172–173].  

Проте в останні роки спостерігається значне збільшення кількості людей, 

котрі ідентифікують себе українцями за національною (громадянською) 
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ознакою. На це значно вплинула анексія Криму та війна на Донбасі. За 

результатами вже згаданого соціологічного дослідження, проведеного у березні 

2017 р., 90,6% населення вважають себе українцями, 6,3% – росіянами і 2,7% 

зараховують себе до інших національностей [37]. Зауважимо також, що 

настільки різкі зміни порівняно із результатами Всеукраїнського перепису 

2001 р. пояснюються і тим, що у дослідженні не враховані окуповані території 

Криму й Донбасу, де проживали представники значної частини російської 

національної меншини. Хоча, як ідеться у висновках до соціологічного 

дослідження, це відбулося не лише за рахунок окупації етнічно 

«неукраїнських» територій, адже на окупованих територіях залишилися не 

тільки росіяни, а й багато українців [37]. Тобто на сучасному етапі ідентичність 

населення насправді змінюється дуже активно. 

У регіональному розрізі результати згадуваного соціологічного 

дослідження також показові. Так, в Одеському регіоні (Одеська область) 72% 

населення вважають себе українцями, 12,9% – росіянами, 14% зараховують 

себе до інших національностей. У регіоні «Південний Захід» (Закарпатська і 

Чернівецька області) результати такі: 88,3% – українці,1,3% – росіяни, 10,1% – 

інші [37]. Названі регіони об’єднує також питома вага населення, яке 

ідентифікує себе з відмінною від української та російської національною 

ідентичністю.  

Констатуємо: сьогодні активно відбувається процес поступового 

зростання національно-державної ідентичності та її переважання над локально-

регіональною [248, с. 333]. Якщо за даними опитування Центру Разумкова у 

2005 р., серед респондентів переважала територіальна локальна ідентифікація із 

місцем проживання (38%), з Україною себе ідентифікували 31% опитаних, а з 

регіоном проживання – 20%. У регіональному розрізі локальна ідентифікація 

переважала у всіх регіонах (на Заході 39%), крім Південного, де 36% опитаних 

ідентифікували себе саме з Україною [54, с. 182]. То наприкінці 2016 р., за 

даними опитування цього ж Центру, найчастіше респонденти вважають себе 

громадянами України (58%), на другому місці – локальна ідентифікація (22%), 
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на третьому – регіональна (11%). Ідентифікація себе як громадянина України 

відіграє найбільшу роль для жителів Південного (сума 1–3 виборів становить 

39%) та Західного (35%) регіонів [91, с. 4]. У жителів Заходу (62,6%) і Півдня 

(63,7%) ідентифікація з Україною вдвічі переважає сумарно локальну та 

регіональну ідентифікацію, що становить у зазначених регіонах 30,6% і 30,3% 

відповідно (див. Додаток Е, таблицю Е.1).  

Конкретно в Одеській області через високу етнічну мозаїчність 

переважання національно-державної ідентичності над локально-регіональною 

можна вважати трохи нижчим, ніж в умовно поділеному для опитування регіоні 

«Південь», проте таке переважання все-таки буде значним. Цю тезу 

підтверджують і результати опитування, здійсненого Фондом «Демократичні 

ініціативи імені Ілька Кучеріва» від грудня 2014 р. до січня 2015 р. (див. 

Додаток Е, таблицю Е.2). Саме тому за наявність такого показника цьому 

поліетнічному регіону можна поставити 1 бал. 

Натомість Закарпатська та Чернівецька області, об’єднані для згаданого 

дослідження Фонду в окремий регіон «Південний Захід», мають свої 

особливості. Адже якщо у Західному регіоні загалом переважає національно-

державна ідентичність, то конкретно у регіоні «Південний Захід» – локально-

регіональна. Таке переважання становить у сумі 49,1% проти 37,8%, тобто 

понад 10% (див. Додаток Е, таблицю Е.2)
 

[260]. Внаслідок цього у 

Закарпатській та Чернівецькій областях спостерігається процес поступового 

зростання національно-державної ідентичності, хоча про переважання над 

локально-регіональною поки не йдеться (по 0 балів за названим показником для 

цих регіонів).  

Ситуація в цих регіонах пояснюється також їх історичною 

відокремленістю від українського національного ядра впродовж тривалого 

часу, яка зумовила виникненню на досліджуваних територіях унікальної 

регіональної ідентичності. Така ідентичність частково заважає визріванню 

національно-державної ідентичності, але водночас допомагає уникати значних 

міжетнічних конфліктів.  
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Кардинально інакшою виглядає ситуація в Криму. На півострові завжди 

констатувалася проблема існування проросійської ідентичності (в сукупності 

російської та радянської, причому останню декларували близько 28% 

кримського населення), яка перешкоджала і етнічній консолідації інших 

спільнот (навіть найбільших – українців та кримських татар), і національній 

консолідації всього Криму у склад України [248, с. 333]. Колабораціонізм саме 

цієї частини населення не в останню чергу посприяв тимчасовій окупації 

півострова . 

Регіональна ідентичність Криму, на відміну від ідентичності буковинців і 

закарпатців, перманентно провокувала конфлікти на півострові. Вона 

культивувалась проросійськи налаштованим керівництвом півострова та 

російською владою. Російський рух у Криму навіть до анексії Криму 

Російською Федерацією активно демонстрував курс на формування 

громадянської свідомості, спрямованої на створення нової історичної спільноти 

– так званого кримського народу [126, с. 210]. Причому цей кримський народ 

повинен був, як стверджувалося, гуртуватися на засадах «російськості», а також 

мати в основі російську ідентичність, що підтверджують і заміри громадської 

думки в Криму. До прикладу, в 2008 р. 70,1% кримчан ототожнювали себе з 

російсько-радянською культурною традицією [189], за результатами 

опитування 2009 р., 43% населення АР Крим називало кримчан окремим 

народом [250], а згідно з опитуванням 2011 р., 28% населення Криму вважало 

себе саме кримчанами за етнічною ідентифікацією [274, с. 10]. 

Політика щодо насадження російської ідентичності продовжилася і після 

анексії Криму. Це можна простежити через порівняння результатів 

Всеукраїнського перепису населення 2001 р. і Всекримського перепису 

населення 2014 р. (проведеного Російською Федерацією у тимчасово 

окупованому Криму) [187; 194], які подано в таблиці 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Національний склад населення Криму за результатами останніх переписів 

Всеукраїнський 

перепис населення 

2001 р. 

АР 

Крим 

Перепис населення 2014 р. у 

тимчасово окупованому 

Криму  

Кримський 

федеральний 

округ 

Росіяни  58,3% Росіяни 67,9% 

Українці  24,3% Українці 15,7% 

Кримські татари  12,0% Кримські татари 10,6% 

Білоруси  1,4% Татари 2,0% 

Татари  0,5% Білоруси 1,0% 

Вірмени  0,4% Вірмени 0,5% 

Інші 3,1% Інші 2,3% 

 

Ці зміни пояснюються, з-поміж іншого, і політикою Російської Федерації, 

яка штучно збільшує відсоток росіян за рахунок російськомовного населення, а 

також штучно занижує питому вагу корінного кримськотатарського народу 

через зарахування його представників до татарської національності. Таку думку 

обґрунтовують кримські, зокрема кримськотатарські активісти [1].  

Отже, критерій переважання національно-державної ідентичності в 

Криму відсутній (0 балів). Зазначена ідентичність майже не розвивалася до 

анексії та окупації півострова, опісля ж її розвиток практично унеможливився.  

Третій показник для аналізу – підтримка більшістю населення регіону 

національної ідеї. Ми повністю погоджуємося і дотримуємося думки дослідниці 

Л. Нагорної, яка наголошує, що зв’язок між національною ідентичністю та 

національною ідеєю найбезпосередніший: національна ідея – це форма 

осягнення національної ідентичності [139, с. 20]. Поняття «національна ідея» в 

українському науковому дискурсі часто означає ідею нації, проект створення 

нації. Хоча здобуття власної державності є лише первинною реалізацією 

української національної ідеї [158, с. 12].  

Сприйняття вказаного терміну узагалі надто розмите в масовій свідомості 

й не має однозначного трактування ні в державно-управлінському, ні в 

науковому середовищі. Л. Нагорна стверджує, що апріорі національна ідея 

повинна містити узагальнені відповіді на запитання: заради чого живе нація, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
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яким ціннісним орієнтирам віддає перевагу, як реалізує свій творчий потенціал 

в оточенні інших спільнот?
 
[139, с. 22]. Відсутність конкретних відповідей на ці 

питання, що сприймалися би позитивно у всіх регіонах України, становить 

головну проблему, яка заважає використати консолідаційний потенціал 

національної ідеї. Хоча абсолютна більшість громадян України (81%) 

підтримує тезу, що для консолідації суспільства кожна країна повинна мати 

власну національну ідею (лише 6% вважають її не потрібною) [91, с. 14]. Однак 

єдиної думки про те, якою повинна бути ця ідея, і що вона виражатиме, не 

існує. Саме тому ми сформулювали критерій для аналізу: «підтримка більшістю 

населення регіону національної ідеї», який виражає ідею державності у 

найширшому розумінні через ставлення жителів відповідних регіонів до 

унітарності, суверенності, територіальної цілісності, автономії чи 

відокремлення конкретного регіону тощо. 

Понад 90% респондентів соціологічного опитування у 2007 р. (окрім АР 

Крим) сприймали Україну своєю Батьківщиною; 99,5% вбачали майбутнє свого 

регіону в складі України. Більшість українців підтримували територіальну 

цілісність України та негативно ставилися до сепаратизму [181]. У 2015 р. ідею 

відокремлення своєї області від України і приєднання до іншої держави не 

підтримувало 87% опитаних; ідею автономії своєї області не підтримувало 

78,6%; а федералізацію України – 69,2%; натомість підтримувало останню ідею 

14,5% опитаних в усій Україні [188]. Причому проблему федералізму та 

федеративного устрою України за даними опитування 2012 р. ще до Революції 

гідності, анексії Криму і подій на Донбасі, назвали першочерговою лише 5,8% 

населення, а 39,9% опитаних взагалі вважали її надуманою [142]. 

Особливості аналізованого критерію у визначених поліетнічних регіонах 

можна простежити за дослідженням громадської думки, проведеним Київським 

міжнародним інститутом соціології за ініціативи газети «Дзеркало тижня» у 

грудні 2014 р. [159]. Так, у Закарпатській області 91,5% респондентів вбачали 

майбутнє свого регіону в складі унітарної України у рамках чинної 

Конституції; унітарна, проте децентралізована Україна з широким колом 
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повноважень місцевого самоврядування приваблювала лише 2,3% населення 

області, а ідею федералізації підтримувало 3,5% населення. Натомість у 

Чернівецькій області 69,7% опитаних віддали свої голоси за першу позицію; 

ідея децентралізації мала тут більшу підтримку – 20,8%, а прихильників 

федеративної України в регіоні не існує взагалі. Крім того, 0,3% закарпатців – 

за приєднання своєї області до Угорщини, відповідно 0,5% буковинців – за 

приєднання до Румунії. Автори дослідження дійшли такого висновку: 

«Експерти, які добре відчувають настрої в Західній Україні, вважають, що 

Євромайдан і (що характерно) війна на Сході не посилили, а навпаки – 

послабили прагнення до регіональної відокремленості»
 

[159]. Можна 

стверджувати, що згадані події стали поштовхом до пришвидшеного визрівання 

національної ідеї знизу і в згаданих регіонах, і на всій території України. 

У грудні 2014 р. 57,7% Одеської області бажали залишитися в складі 

унітарної, але децентралізованої України з наданням широкого кола 

повноважень органам місцевого самоврядування; унітарна Україна у рамках 

чинної Конституції вважалася найкращою для 30,5% населення регіону; ідея 

стати суб’єктом федерації в складі України приваблювала 5,9%, а у складі Росії 

– 0,0% [159]. Хоча раніше, у квітні того ж року, відповіді респондентів були 

трохи інакшими. Тоді за федералізацію України виступало 17,5% опитаного 

населення області [21]. Приклади російської агресії і війни на Донбасі й тут 

послабили прагнення до регіональної відокремленості. 

Сепаратистські ідеї у розглядуваних регіонах також не дуже популярні. 

Ідею приєднання свого регіону до Росії категорично або переважно не 

підтримувало – 91,5% населення Одещини, 51,4% закарпатців та 99,6% 

респондентів Чернівецької області. Щодо можливості незалежності для 

власного регіону, то таку позицію не підтримують 99,0% населення 

Чернівецької, 88,9% Одеської та 45,8% Закарпатської області [159]. У 

результатах опитування Закарпатської області варто наголосити: 

спостерігається дуже великий відсоток тих, хто взагалі відмовився відповідати 

на ці питання – 48,6% населення у першому випадку і 53,7% у другому. Хоча у 
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тому ж таки опитуванні, стосовно майбутнього свого регіону у складі України, 

респонденти були однозначні.  

У цьому контексті зацікавлює також ставлення до подвійного 

громадянства у відповідних областях з огляду його кореляції зі 

сепаратистськими настроями. У Закарпатській області «за» право отримання 

подвійного громадянства висловилося 56,8% опитаних, а «проти» – 33,6%. У 

Чернівецькій області ситуація відмінна: 20,5% – «за» і 52,2% – «проти». 

Одеська область за цими показниками значно подібна до Закарпаття. Тут також 

велика кількість населення підтримує ідею подвійного громадянства (48,4%); 

тих, хто не підтримує, майже стільки ж, скільки і на Закарпатті (33,1%) [159]. 

Переважна більшість жителів Закарпатської області головним 

спонукальним мотивом для отримання другого паспорта назвали можливість 

легально працевлаштуватися в країнах ЄС – 88%. Можливість вільно 

перетинати кордони Євросоюзу – друга за популярністю причина (51,3%). У 

респондентів на Буковині пріоритети розставлено протилежно – 67,5% 

зацікавлені в другому паспорті як у пропуску через кордон, 56% вважали його 

своєрідною ліцензією на роботу в ЄС [159]. Після запровадження безвізового 

режиму з Європейським Союзом, вважаємо, мало би спостерігатися зниження 

підтримки біпатризму через зняття однієї зі спонукальних причин. Це, 

безсумнівно, є також кроком на зниження сепаратистських настроїв у 

відповідних регіонах.  

Саме населення, однак, не дуже вірить у зв’язок між біпатризмом і 

сепаратизмом. На питання – «Чи призведе дозвіл на подвійне громадянство до 

росту сепаратистських настроїв і розколу України?» – у Закарпатській області 

59,4% відповіли негативно; в Одеській області таких було 56,5% опитаних, у 

Чернівецькій області – 39,4%. Крім того, лише 1,4% закарпатців вважають 

другий паспорт першим кроком на шляху приєднання до сусідньої держави. 

Натомість у Чернівецькій області таких 11,6% [159]. Тобто у цих регіонах 

явище біпатризму виникає з прагматичних мотивів населення, а не з його 

національно-культурної ідентифікації чи сепаратистських настроїв [248, с. 336].  
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Національну ідею варто також розглядати у контексті з явищем 

патріотизму. У 2016 р. на існування почуття патріотизму, любові до України 

вказали 88,4% населення західних і 71,3% населення південних областей 

України (спільно відповіді «так» і «скоріше так») [91, с. 26]. Негативну 

відповідь дали близько 6% і 13% респондентів відповідно. 

Отже, досліджуваний показник у розглянутих трьох регіонах присутній, 

незважаючи на певні розбіжності у ставленні до окремих явищ, таких як 

децентралізація або біпатризм. 

Щодо Криму, то тут Україну однозначно сприймали своєю Батьківщиною 

71,3% громадян станом на 2011 р., а 18,6% населення півострова так не вважало 

[251]. Для порівняння: у 2008 р. майже вдвічі менше кримчан (лише 40,1%) 

вважали Україну своєю Батьківщиною. У Криму більше, ніж в інших 

поліетнічних регіонах, виявилася популярною ідея запровадження подвійного 

громадянства: її підтримувало 70,1% населення [189]. Кримська ситуація 

засвідчила також значне послаблення чинника патріотизму в процесі 

формування національної (громадянської) ідентичності: позитивна відповідь на 

питання – «Чи вважаєте Ви себе патріотом України?»  – у 2007 р. становила 

66,7%, а 2008 р. – 28,6%. У 2008 р. не вважали себе патріотами рекордні 49,3%, 

у 2007 р.
 
таких було 26,9% [189]. Звільнений простір у подальшому під впливом 

як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних чинників був заповнений 

іншим ідеологічним маркером – співвіднесення себе з локально-регіональною 

ідентичністю, яку за бездіяльності української влади використала проросійська 

еліта регіону для поширення сепаратистських настроїв [248, с. 336]. 

Для такого аналізу вагома також динаміка підтримання кримчанами ідеї 

приєднання Криму до Росії. Поквартальні звіти Програми розвитку ООН у 

Криму підтверджують зниження частки прихильників приєднання Криму до 

Росії від 70% до 65% у період з 2009 р. до 2011 р. За інформацією Research & 

Branding Group, кількість кримчан, які виступають за український статус 

Криму, вперше перевищила кількість прихильників російського статусу в 

співвідношенні 40% проти 38% у 2012 р. Опитування Інституту Геллапа 
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зафіксували зниження серед кримчан питомої ваги прихильників передання 

Криму від України до Росії звід 33% у жовтні 2011 р. до 23% у травні 2013 р. 

Водночас, за інформацією Київського міжнародного інституту соціології 

2013 р., 36% кримчан виступали за об’єднання України з Росією [20].  

У зв’язку з цим не варто довіряти російській пропаганді про масову 

підтримку населенням референдуму 2014 р. У контексті нашого дослідження 

важливим є визнання того, що за збереження динаміки ставлення кримчан до 

України та підтримки центральної влади Києва і без значного зовнішнього 

втручання можна було би прогнозувати у майбутньому активніше залучення 

Криму до процесу національної консолідації України. Проте зараз, після 

анексії, визрівання національної ідеї Української держави в Криму стало майже 

неможливим [248, с. 337] (0 балів). 

Четвертий показник для аналізу – підтримка у регіоні національних 

цінностей. Адже саме національні цінності є певними концептуальними, 

ідеологічними основами, консолідуючими чинниками, вагомими життєвими 

орієнтирами на шляху ефективного суспільного розвитку [33, с. 468]. Сьогодні 

перед українським суспільством і державою гостро постала проблема 

переоцінки старої та формування нової системи цінностей, яка б відповідала 

викликам часу і стала об’єднуючим ядром для різних регіонів України. Питання 

цінностей важливе ще й тому, що вони покладені в основу національної ідеї, а 

національні цінності, які вона транслює, повинні формувати несуперечливий 

символічний простір на рівні держави й окремого регіону.  

Зараз немає єдиного підходу до визначення цінностей, котрі можна 

вважати національними. Більшість науковців дотримуються поділу цінностей 

на цінності особи, цінності суспільства та цінності держави, що в сукупності 

становлять національні цінності. У межах нашого дослідження цінності умовно 

розділено на цінності історико-культурної сфери та цінності соціально-

політичної сфери. До перших ми зарахували матеріальні й духовні надбання 

української нації, тобто мову, матеріальну та духовну культуру, історичну 

пам’ять і національних героїв. Це переважно цінності, заглиблені у минуле. 
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Другу групу становлять цінності теперішнього й майбутнього – патріотизм, 

незалежність, демократичний конституційний лад, євроінтеграція, соціально-

економічний добробут, стабільність тощо.  

Громадяни України вважають цінності історико-культурної сфери 

цінностями, які повинні об’єднувати націю. Водночас опитування засвідчують, 

що у мовно-культурній сфері розбіжності між регіонами України дуже значні 

[23, с. 3]. Так, державна мова загалом становить цінність, але одностайності у 

підході до розв’язання мовного питання поки не існує. На 

загальнонаціональному рівні переважає ідея єдиної державної української мови 

та вільного використання мов національних меншин – 66,2% громадян України 

у 2017 р. підтримувало цю думку. Проте якщо у регіоні «Південний Захід» 

82,2% населення виступає за цю позицію, то в Одеському регіоні таких лише 

40,2%, а більшість населення (43,6%) підтримує думку про необхідність 

існування двох державних мов (української та російської) на території всієї 

України [37]. Хоча у динаміці кількісна підтримка російської як другої 

державної мови з кожним роком зменшується. 

Для населення об’єднавчими чинниками також є спільні історична 

пам’ять та історичні діячі. Проте ставлення до тих чи інших історичних подій і 

діячів у досліджуваних нами регіонах часто різниться від 

загальнонаціонального рівня. Це засвідчують результати опитування «Що 

об’єднує та роз’єднує українців», здійснене Фондом «Демократичні ініціативи 

імені Ілька Кучеріва» у 2015 р., з детальними результатами якого можна 

ознайомитися на офіційному сайті Фонду [260]. Так, у регіоні «Південний 

Захід» (Закарпатська й Чернівецька області) й «Причорномор’я» (у його складі 

– Одеська область) позитивне ставлення до подій, що виділені як важливі для 

населення на загальнонаціональному рівні, зберігається – змінюються відсотки 

підтримки та місця у списку. Хоча регіональна особливість Причорномор’я 

полягає в тому, що тут окремі події отримали більшу кількість негативних 

оцінок порівняно з іншими регіонами. Строкатими і неоднозначними є і оцінки 

найбільш «позитивних» та «негативних» політичних діячів в історії України. 
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Найбільш позитивно громадяни України оцінюють діячів дуже далекого чи 

далекого минулого, натомість негативними персонами вважають діячів 

сучасності й недалекого минулого. Регіональні відхилення загалом зумовлені 

різним історичним розвитком названих територій. Саме він пояснює, скажімо, 

позитивну оцінку населенням Одеського регіону перемоги над військами 

Наполеона у 1812 р. і невисоку оцінку на Південному Заході національно-

визвольної війни та самої історичної особи Б. Хмельницького.  

Тому видається правильним не виставляти бали досліджуваним регіонам 

за підтримку чи не підтримку цінностей історико-культурної сфери. Адже 

ставлення до них у населення різних регіонів дуже неоднозначне і на сьогодні 

вони не мають консолідуючого ефекту. Ми дотримуємося поглядів Л. Нагорної, 

що мобілізувати суспільну енергію можна лише навколо ідей і символів, 

спроможних забезпечити прорив у майбутнє [139, с. 14]. І громадська думка 

підтверджує таку позицію. Аналіз результатів численних соціологічних 

досліджень Інституту соціології НАН України дає змогу стверджувати, що 

попри розбіжності в історичній долі регіонів, не спостерігається істотних 

відмінностей між регіонами за більшістю показників економічних реформ, 

соціологічного самопочуття, ставлення до соціальних інститутів, а також 

неперсоналізованих політичних орієнтацій [23, с. 3].  

Для українців важливо жити у демократичній країні – 8,3 бали за шкалою, 

де 10 – це «дуже важливо». На Заході це 8,5 балів, на Півдні – 8,0 [151, с. 46]. 

Більшість українців вважають себе патріотами. Своїм громадянством 

пишаються 82,3% респондентів на Заході та 64,1% респондентів на Півдні (за 

загальнонаціонального показника – 68,4%) [151, с. 32]. Незалежність України 

нині підтримали би 76% опитаних на загальнонаціональному рівні, 93% – на 

Заході і 66% – на Півдні. Противників незалежності на Півдні 21% [157]. 

Соціально-економічний добробут і стабільність також вважаються цінностями 

в Україні. Першочергова мета у найближчі 10 років для 69,0% населення 

України – високий рівень економічного зростання (68,1% – на Заході, 66,8% – 

на Півдні). Вагомим для населення є стабільна економіка (74,7% – Україна, 
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74,2% – Захід, 75,5% – Південь); підтримка порядку в країні (46,3% – Україна, 

45,9% – Захід, 53,5% – Південь); боротьба зі зростанням цін (31,4% – Україна, 

29,0% – Захід, 22,4% – Південь) [151, с. 56–57]. 

Жодного регіонального розколу не існує навіть у питаннях 

конституційної реформи та державно-територіального устрою [23, с. 3]. Для 

аналізу підтримки національної ідеї в регіонах ми вже розглядали результати 

опитування 2014 р., які засвідчують, що більшість населення Закарпатської, 

Чернівецької та Одеської областей виступає за єдину, унітарну Україну (певні 

розбіжності спостерігаються лише у питанні меж децентралізації), проти 

федералізації або сепаратизму. Хоча знову ж таки ця підтримка неоднозначна з 

кожного питання. До прикладу, прихильників унітарного устрою як 

оптимального для України у грудні 2017 р. в Одеському регіоні було більше, 

ніж прихильників федеративного (42% проти 38%), але це не порівнюється з 

результатами по Закарпатській області, де такий відрив становить 77% проти 

13% [229, с. 33]. 

Єдина сфера, де простежуються однозначні регіональні розбіжності, – це 

сфера геополітичних орієнтацій населення. Стратегічний курс Української 

держави на європейську та євроатлантичну інтеграцію у березні 2017 р. 

підтримувало 66,4% та 55,9% населення у масштабах всієї України (серед тих, 

хто візьме участь у можливому референдумі). У регіональному розрізі існують 

значні відмінності: у регіоні «Південний Захід» 80,9% висловилося за вступ до 

ЄС, а 69,7% – за вступ до НАТО; в Одеській області лише 38,9% підтримує 

вступ до ЄС і 26,8% – вступ до НАТО [37].  

Проведене у грудні 2017 р. опитування у всіх областях України (крім 

тимчасово окупованих територій), підтвердило, що 68% у Чернівецькій області 

висловлюються за вступ до ЄС (18% проти), 73% у Закарпатській (9% проти) та 

24% в Одеській (50% проти). За вступ до НАТО – 59% респондентів у 

Чернівецькій (23% проти), 67% у Закарпатській (10% проти) та 15% в Одеській 

областях (59% проти) [229, с. 20, 22].  Також показовою є кореляція між 

противниками вступу України до НАТО та тими, хто жалкує за розпадом СРСР,  
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– 30% населення в Україні шкодує за СРСР. Регіональний зріз такий: 13% 

опитаних шкодує за розпадом СРСР у Закарпатській, 16%  у Чернівецькій і 52% 

у Одеській областях [229, с. 24]. 

У баченні подальшого розвитку держави суспільство розподілилося на 

прихильників євроінтеграції та тих, хто вважає, що Україна повинна 

розвиватися власним шляхом, використовуючи свої ресурси: у Чернівецькій 

області 60,0% виступає за євроінтеграцію, 31,3% – за власний шлях розвитку; у 

Закарпатській області 55,6% населення висловилося за першу позицію, а 39,0% 

– другу; в Одеському регіоні 50,1% підтримує ідею власного шляху для 

України, а 22,6% – шлях євроінтеграції [209].  

Крім того, результати опитувань дають змогу стверджувати, що цінності 

соціально-політичної сфери стали об’єднавчим чинником, відбувається процес 

значного зниження розбіжностей у питаннях сучасного та майбутнього 

розвитку суспільства й держави. Закарпатська і Чернівецька області узагалі 

відповідають загальнонаціональним тенденціям, тому за наявність критерію 

«підтримка національних цінностей» цим регіонам можна поставити по 1 балу. 

Південь загалом і Одеська область зокрема мають достатній рівень підтримки 

демократії, унітарності та єдності України. Проте у питаннях цінності 

патріотизму та незалежності тут є значна кількість противників, а щодо 

геополітичних орієнтацій регіону, то вони кардинально різняться від 

загальнонаціональних тенденцій. Саме тому в цьому регіоні констатується 

відсутність досліджуваного показника – 0 балів. 

З відомих причин ґрунтовний аналіз підтримки в Криму національних 

цінностей Української держави сьогодні здійснити неможливо, у зв’язку з чим 

розглянемо ситуацію перед анексією цієї території. Розпочнемо з цінностей 

соціально-політичної сфери. Рівень патріотизму на півострові ми вже 

характеризували. Він засвідчує зниження його рівня з 2007 р. і зростання 

симпатій населення до проросійського вектора розвитку.  В 2013 р. 36% 

кримчан не підтримали б незалежність України на референдумі, а підтримали б 

31%. Лише 7% кримчан вважали День незалежності справжнім святом, а 
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превалювала думка, що він має бути звичайним робочим днем – 44% опитаних 

підтримували цю ідею [82].  Згідно з результатами опитування громадської 

думки в Криму, здійсненого КМІСом та Соціологічною групою «Рейтинг» у 

2013 р., 53,3% жителів Криму вважали найкращим для України федеративний 

державний устрій. Окрім того, з економічного погляду, для держави 

найвигіднішим було б повноправне членство у Митному союзі (56,9%). За 

підписання Асоціації з ЄС на той час виступало 25,9% кримчан  [75].  

Звертаючи увагу на геополітичні орієнтації населення Криму, то у 2008 р. 

вступ до ЄС підтримувало 25,9% (55,1% були проти) [189]. Дослідження 

громадської думки жителів Криму, проведене Інститутом Геллапа за участю 

Соціологічної групи «Рейтинг», виявило: у 2011 р. 31% кримчан підтримували 

частково або повністю вступ України до ЄС, 51% частково чи категорично були 

проти. Щодо вступу до НАТО, то 85% опитаних так чи інакше були проти і 

тільки 5% – частково або повністю за [274, с. 31–32]. Як виявило подібне 

опитування, проведене у 2013 р., під час вибору геополітичного напрямку 

розвитку 17% опитаних віддали перевагу ЄС, а 53% – Митному союзові [275, 

с. 14]. Наведені результати опитувань засвідчують, що Крим не можна вважати 

таким, що підтримував загальнонаціональні тенденції у виборі національних 

цінностей, тому 0 балів за цим критерієм. 

Запропоновану методологічну схему аналізу за наведеними критеріями 

взагалі можливо пристосувати і використати у процесі дослідженні 

національної консолідації в будь-якому іншому регіоні України. А результати 

аналізу розглянутих нами регіонів дають змогу констатувати, що до процесу 

національної консолідації включені регіони з поліетнічним складом населення. 

Підсумкові бали для кожного з них подані у таблиці 3.2, де вони також 

переведені у рейтингові рівні залучення цих регіонів до консолідаційного 

процесу побудови української нації. 
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Таблиця 3.2  

Рівень залучення поліетнічних регіонів  

до процесу національної консолідації (у балах) 

         Регіон 

Критерій 

Закарпатська 

область 

Чернівецька 

область 

Одеська 

область 

АР Крим 

Поширеність української 

мови у регіоні 

1 1 0 0 

Переважання 

національної ідентичності 

у населення регіону 

0 0 1 0 

Підтримка більшістю 

населення регіону 

національної ідеї 

1 1 1 0 

Підтримка у регіоні 

національних цінностей 

1 1 0 0 

Усього балів 3  3  2  0  

Рейтинговий рівень високий високий середній дуже низький 

 

Отже, аналіз засвідчує правильність початкового твердження про 

наявність конструктивного потенціалу етнонаціонального фактора. Адже, 

незважаючи на значні мовно-культурні й соціально-політичні відмінності 

регіонів, об’єднавчий, доцентровий процес побудови нації відбувається активно 

і переважає відцентрові тенденції, а поліетнічність не постає однозначно 

деструктивним чинником. Навіть у Криму, який був слабко включений у 

процес національної консолідації ще до анексії, заміри громадської думки 

давали змогу прогнозувати у перспективі більш активне його залучення до 

цього процесу, що було перервано втручанням сусідньої держави та окупацією. 

 

 

3.2. Процеси згуртування національних меншин у поліетнічних 

регіонах  

Консолідація – це необхідність для будь-якої спільноти, зокрема тієї, що 

живе за межами своєї етнічної батьківщини або становить на певній території 

меншість. Адже таке становище сприяє етнічній мобілізації і консолідації, перш 
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за все, для задоволення основних інтересів групи. Процес етнічного 

згуртування відбувається і в поліетнічних регіонах України. Проаналізуємо 

його з метою визначення рівня етнічної консолідації найбільших національних 

меншин та на його основі виявлення конструктивності чи деструктивності 

впливів їх етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси в регіоні 

та країні. Результати такого аналізу доцільно враховувати під час планування і 

здійснення ефективної державної політики у визначеній сфері на різних рівнях 

управління для підтримання етнополітичної стабільності. 

У ході аналізу розглянемо найбільші за питомою вагою у відповідному 

регіоні національні меншини, у яких, окрім того, наявні стійкі множинні ареали 

компактного розселення, де вони становлять абсолютну чи відносну більшість і 

так само, як представники титульної нації, є найбільш активними колективними 

суб’єктами у регіональних суспільно-політичних процесах. Це росіяни й 

кримські татари в Криму, росіяни, молдовани та болгари в Одеській області, 

румуни і молдовани в Чернівецькій області, румуни й угорці у Закарпатській 

області.  

Рівень етнічної консолідації цих спільнот визначатимемо за такими 

критеріями: 

˗ мовна стійкість в умовах іноетнічного середовища; 

˗ переважання етнічної ідентичності над національно-державною; 

˗ збереження культурних традицій і цінностей; 

˗ ефективна діяльність національно-культурних товариств, громадських 

організацій або політичних партій (якщо такі є); 

˗ сконсолідована діяльність етнічної еліти з метою захисту інтересів 

представників своєї спільноти. 

Вважаємо, саме ці критерії основними для комплексного аналізу процесів 

згуртування у середовищі національних меншин. Наявність обраних критеріїв 

за прикладом попереднього підрозділу, але у трохи видозміненому варіанті 

через збільшення їх кількості, будемо оцінювати в 1 бал, а сума відповідних 

балів буде переведена у рейтингові рівні, де 1 – дуже низький, 2 – низький, 3 – 
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середній, 4 – високий, 5 – дуже високий рівень етнічної консолідації 

досліджуваної спільноти.  

Кримські татари – третя за питомою вагою етнонаціональна спільнота в 

Автономній Республіці Крим. Її чисельність у контексті аналізу поліетнічних 

регіонів України подано у Додатку К, таблиці К.1. Кримські татари є 

автохтонним населенням Криму і проживають на усій території півострова, 

однак найбільші ареали їх компактного розселення у Бахчисарайському, 

Сімферопольському, Білогірському та Кіровському районах (35,8% усіх 

кримських татар) і м. Сімферополі (10,4% від їх загальної кількості у регіоні) 

[44, с. 265].  

Мовна стійкість в умовах іноетнічного середовища – 1 бал. За 

результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р., 93,0% кримських 

татар вважали рідною саме мову своєї національності. Мовна асиміляція 

спостерігалася у російськомовне середовище (див. Додаток Д, таблиця Д.4). 

Згідно з результатами опитуванням Центру Разумкова 2008 р., 86,5% кримських 

татар вважали рідною мову своєї національності, 9,1% – російську і 2,5%  –

українську мови [187]. Крім того, кримські татари є, зазвичай, білінгвами, тому 

володіють російською і/або українською мовами (див. Додаток З, таблиця З.1), 

на відміну від переважної більшості етнонаціональних спільнот регіону, які 

віддають перевагу російській. 

Відповідно до звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини 

за 2017 р., у сфері національної освіти кількість учнів, що навчалися 

кримськотатарською мовою, залишилася практично незмінною: у 

2014/2015 н.р. – 5 146 учнів, 2015/2016 – 5 334, 2016/2017 – 5 330. 

Функціонувало також 15 з 15 кримськотатарських шкіл, які існували до 

окупації [204, с. 30–31]. Проте вже у 2018 р. відбулося скорочення майже на 

половину мережі шкіл з кримськотатарською мовою навчання: діє 7 

муніципальних освітніх установ з кримськотатарською мовою навчання, 4 – з 

російською та кримськотатарською мовами навчання і 5 освітніх установ, що 
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змінили статус школи кримськотатарської мови навчання на заклади без 

визначення мови навчання [18]. 

Подібна політика окупаційної влади, з нашого погляду, може спричинити 

зниження рівня мовної стійкості у середовищі кримських татар. Хоча, 

пам’ятаючи наслідки депортації (про що йтиметься далі), очікуємо кардинально 

відмінного процесу – зростання рівня мовної стійкості в умовах «ворожого» 

іноетнічного середовища. 

Переважання етнічної ідентичності над національно-державною – 1 

бал. Кримськотатарському середовищу завжди був притаманний високий 

рівень етнічної ідентичності. Етнічна самоідентифікація зі своїм народом 

найвища серед усіх спільнот Криму. В 2013 р. 100% опитаних кримських татар 

зарахували себе саме до представників кримськотатарського народу [275, с. 9]. 

Причому з етнічною ідентичністю нерозривно пов’язана і регіональна, частково 

тому, що у назві національності регіональна прив’язка уже вміщена. Для 

кримських татар етнорегіональна ідентичність неподільна [135, с. 62].  

Ця ідентичність до анексії Криму гармонійно співіснувала з національно-

державною (українською), хоча перша й стояла трохи вище в ієрархії. Таке 

співіснування пояснюється насамперед сучасною історією кримських татар, яка 

тісно пов’язана з державою Україною, бо саме вона сприймається країною, що 

прийняла цей народ після розпаду Радянського Союзу [135, с. 59]. Власне це й 

стало основою проукраїнської позиції кримських татар, котрі вбачали своє 

майбутнє у складі України. На сучасному етапі експерти схильні вважати, що 

третина кримських татар, як і раніше, ідентифікують себе з Україною, а інші 

вибирають російську ідентичність або відмежовуються від вибору. Останніх 

більшість, але відмежувавшись від ідентичності з Україною, вони не готові 

ідентифікувати себе з Росією [135, с. 61]. Національно-державна (російська) 

ідентичність у середовищі кримських татар поступається етнічній, регіональній 

і конфесійній ідентичності: 81% вважають себе кримськими татарами, 58% –

жителями Криму і 51% –мусульманами [135, с. 62].  
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Особливістю періоду після окупації є те, що у середовищі незадоволених 

новими соціально-політичними порядками кримських татар конфесійна 

приналежність превалює над регіональною. Проте етнічна ідентичність 

залишається стійкою і такою, що слугує ядром для інших ідентичностей [135, 

с. 68]. Ієрархія ідентичностей у середовищі кримських татар виглядає так: 

1) етнічна; 2) регіональна або конфесійна; 3) національно-державна (причому 

не важливо – проросійська чи проукраїнська). 

Збереження культурних традицій і цінностей – 1 бал. Для кримських 

татар збереження власних культурних традицій і цінностей, мови й історичної 

пам’яті – це основа збереження їхньої ідентичності. З цією метою у 

кримськотатарському середовищі відбувається багато заходів, спрямованих як 

на залучення молодого покоління до національних традицій та цінностей, так і 

на презентацію культури на національному українському рівні. Відомостей у 

ЗМІ про такі заходи безліч, наприклад, повідомлення на офіційному сайті 

Духовного управління мусульман Криму стосовно організації літнього 

ісламського табору для дітей кримських татар [48]. Загалом релігійний чинник 

має вагоме значення: іслам наклав значний відбиток на звичаї та обряди цієї 

спільноти.  

Унікальна історична пам’ять, найважливіша роль в якій належить 

депортації та поверненню «додому», також стала консолідуючим чинником. 

Трагедія депортації та її наслідки дуже вплинули на кримськотатарський народ. 

Її негативні характеристики урівноважують позитивні аспекти. З-поміж яких: 

1) консолідація етносу – в умовах вимушеного перебування «у вигнанні» всі 

обмеження (у пересуванні тощо) перешкоджали процесам асиміляції; 

2) формування національної свідомості й побудова на її засадах національної 

ідеї, в основу якої покладено ідею про повернення на свою Батьківщину, і 

відновлення законних прав народу;  3) організація національного руху, а відтак 

– політичного руху з власною інтелігенцією та політичною елітою. 

Після окупації півострова кримськотатарська спільнота обмежена у 

можливості демонструвати культурні символи і публічно відзначати дати, які 
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мають для неї вагоме значення. Влада дозволяє проведення свят і зібрань лише 

групам і організаціям, які підтримують позицію Російської Федерації щодо 

статусу Криму. Наприклад, адміністрація Сімферополя у червні 2015 р. 

відхилила заявку Меджлісу на проведення заходів щодо святкування Дня 

кримськотатарського прапора [204, с. 28].  

Ефективна діяльність національно-культурних товариств, громадських 

організацій або політичних партій (якщо такі є) – 1 бал. Національно-

політичний рух кримських татар почав формуватися ще за СРСР. Основною 

його метою було повернення народові законних прав і репатріація на 

Батьківщину. Зараз цей рух можна охарактеризувати як рух на захист 

колективних прав та свобод народу в складі Української держави, а з березня 

2014 р. – Російської Федерації.  

Проте цей рух ніколи не вирізнявся монолітністю. Він представлений, 

зокрема, Курултаєм, Меджлісом (єдиним вищим представницьким виконавчим 

органом цього народу між з’їздами Курултаю) і лояльними, опозиційними 

(«Міллі Фірка», «Азатлик», «Хізб ут-Тахрір аль-ісламі» та ін.) чи нейтральними 

(національно-культурними товариствами) до них організаціями. Меджліс 

кримськотатарського народу був найвпливовішим органом кримських татар у 

Криму [2] до його заборони на території півострова в 2016 р.. До окупації 

активно діяли освітні, релігійні, організації, що розв’язували земельні питання 

та деякі інші. На міжнародному рівні цей рух представлено Світовим конгресом 

кримських татар. Мережа громадських об’єднань характеризувалася їх 

активною участю у суспільно-політичному житті Криму. За оцінками експертів, 

кримськотатарський сегмент неурядових громадських організацій був найбільш 

активною частиною громадянського суспільства Криму [2].  

На сучасному етапі ця мережа піддалася ревізії через зміну політичного 

режиму. Громадські об’єднання, що репрезентують інтереси окремих 

соціальних груп (освітні, молодіжні та ін.) переважно продовжують 

функціонувати. Ця діяльність часто обмежується зверненнями до кримської 

влади чи одноразовими акціями, до прикладу, в жалобні дні або національні 
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свята. Окупаційна влада заборонила Меджліс кримськотатарського народу і 

партію «Хізб ут-Тахрір аль-ісламі» як екстремістські організації. Проте 

Меджліс продовжує активно діяти на території материкової України, а також 

репрезентує інтереси кримських татар на міжнародній арені.  

Ефективна діяльність громадських об’єднань кримських татар, однак, не 

виявляється у партійному житті: кримські татари ніколи не позиціонували 

Меджліс етнічною політичною партією і не намагалися її створити. Це також є 

особливістю цього національно-політичного руху. Лише організація «Міллі 

Фірка» позиціонувала себе як національна політична партія від часу 

заснування. Проте широкої підтримки серед співвітчизників вона не здобула й 

участі у місцевих виборах не брала. 

Сконсолідована діяльність етнічної еліти з метою захисту інтересів 

представників своєї спільноти – 1 бал. Етнічна еліта кримських татар, мабуть, 

найбільш сконсолідована з-поміж усіх етнонаціональних спільнот якщо не всієї 

України, то хоча б Криму. До неї можна зарахувати членів Меджлісу 

кримськотатарського народу, керівників етнонаціональних ЗМІ, активістів 

громадських і релігійних об’єднань. Вона вихована у боротьбі за репатріацію 

свого народу. Її представники М. Джемілєв, якого кримські татари вважають 

національним лідером свого народу і Р. Чубаров – теперішній голова Меджлісу, 

широко відомі й на міжнародній арені, й в Україні. Етнічна еліта об’єднана 

спільною метою – захистом колективних прав і свобод народу, а основним 

методом її досягнення є боротьба за колективні права виключно мирним 

шляхом у правовому полі. 

Консолідація та рекрутування кримськотатарської еліти забезпечується 

унікальною системою національного самоврядування. Політолог Р. Аблятіф 

зазначає, що система національного самоуправління кримськотатарського 

народу – це унікальний приклад самоорганізації людей, що побудована на 

взаємній довірі, делегуванні повноважень, принципах колективного вирішення 

питань. Вона є вертикально структурованою системою, яка об’єднує місцеві 

меджліси від найменшого села до центрального Меджлісу [2]. Злагодженість 
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такої системи частково й спричинила заборону Меджлісу на території Криму, 

адже альтернатива окупаційній владній вертикалі на півострові становить 

перешкоду в управлінні.  

Існує також думка, що на сучасному етапі є дві політичні 

кримськотатарські еліти: 1) та, яка перебуває в окупації, що складається з 

чиновників-колаборантів; 2) та, що перебуває «у вигнанні» або еміграції, тобто 

керівники Меджлісу і проукраїнські кримськотатарські активісти, які виїхали за 

межі Криму [202]. Хоча ми не схильні дотримуватися такого погляду, оскільки 

питання еліти – це питання її легітимності, а колаборанти, що сприймаються 

більшістю кримських татар або нейтрально, або надто негативно, не можуть 

бути виразниками волі всієї спільноти. 

На основі аналізу обраних критеріїв зі загальним результатом у 5 балів 

рівень етнічної консолідації кримськотатарського народу визначено як «дуже 

високий». Результати вміщено у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Рівень етнічної консолідації кримськотатарського народу (у балах) 

Критерій 

 

Етно- 

націо-

нальна 

спільнота 

Мовна 

стійкість 

Переважа-

ння 

етнічної 

ідентич-

ності 

Збереже-

ння 

культур-

них 

традицій і 

цінностей 

Ефективна 

діяльність 

національно-

культурних 

товариств 

Сконсолі-

дована 

діяльність 

етнічної 

еліти 

Усього 

Кримські 

татари 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

 

У середовищі кримських татар підґрунтям для консолідаційних процесів 

стала, безперечно, депортація та її наслідки, про що вже згадувалося. Натомість 

консолідація посприяла зростанню етнонаціонального фактора й загального 

рівня політизації спільноти. Високий рівень політизації загалом і 

етнонаціонального фактора зокрема сприяли репатріації та задоволенню 

колективних потреб народу в процесі подальшого облаштування на території 

Криму. Можемо стверджувати також, що етнонаціональний фактор 
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кримськотатарської спільноти має виключно конструктивний вплив на 

суспільно-політичні процеси як до окупації, так і після. Адже, за винятком 

конфліктів з кримською владою у питанні самозахоплення земель і масових 

протестних акцій під час «кримської весни», боротьба кримських татар за 

колективні права народу відбувається виключно правовими засобами.  

Росіяни – найбільша національна меншина України, перша за питомою 

вагою етнонаціональна спільнота в Автономній Республіці Крим, друга – в 

Одеській області, чисельність якої у контексті аналізу поліетнічних регіонів 

України подано у Додатку К, таблиці К.2. В Одеському регіоні розселення 

росіян дисперсне, а найбільша їхня концентрація спостерігається у містах, 

зокрема в Одесі (57,4% усіх росіян регіону). Натомість у АР Крим вони 

формують суцільний ареал розселення, що підтверджується високим 

показником частки етнічних росіян у сільському (45,8%) населенні порівняно з 

іншими регіонами України [44, с. 261].   

Мовна стійкість в умовах іноетнічного середовища – 1 бал. За 

результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р., 97,0% росіян в 

Одеській області та 99,8% у Криму вважали рідною мову своєї національності. 

Це найвищий показник серед спільнот зазначених регіонів (див. Додаток Д, 

таблиці Д.3 і Д.4). Близько третини росіян Криму і більшість росіян Одеського 

регіону є білінгвами, тому володіють також українською мовою крім рідної 

(див. Додаток З, таблиці З.1 та З.2).  

Освітній процес у школах Одеського регіону відбувається переважно 

українською мовою, про що йшлося у попередньому підрозділі. Проте 

російська меншина має достатньо можливостей для здобуття освіти рідною 

мовою. У 2017/2018 н.р. в області функціонувало 106 загальноосвітніх 

навчальних закладів з російською мовою навчання, 118 – з українсько-

російською мовою навчання (кількість учнів, які навчаються російською мовою 

становила понад 73 тис. осіб). [26, с. 13, 24, 53]. Мовній стійкості цієї спільноти 

сприяє також існування потужного російськомовного середовища. Російська 

мова домінує у побуті: вона є мовою спілкування для 52,1% населення [37]. 
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Хоча можна констатувати: таке російськомовне середовище частково заважає 

етнічній консолідації росіян, оскільки російська мова перестала бути маркером 

етнічної належності в Україні. Домінуючий статус російської мови зберігся в 

Криму, безперечно, і після анексії, що засвідчує й сучасний стан справ з 

вивченням та поширенням кримськотатарської мови.  

Незважаючи на це, прийняття Україною нового Закону «Про освіту» 

зумовило негативну реакцію з боку РФ. Як заявило російське МЗС, головною 

метою українських законотворців є «максимальне обмеження інтересів 

мільйонів російськомовних жителів України» та «насильницьке встановлення 

моноетнічного мовного режиму» [225].  

Переважання етнічної ідентичності над національно-державною – 0 

балів. Упродовж 1990-х рр. зберігалася тенденція до зменшення питомої ваги 

російської меншини як в Україні загалом, так і в окремих регіонах. Наприклад, 

в Одеському регіоні на 6,7% – з 27,4% у 1989 р. до 20,7% у 2001 р., а в АР Крим 

на 7,1% – з 65,6% у 1989 р. до 58,5% у 2001 р. [187]. Основною причиною цього 

процесу М. Дністрянський називає те, що питома вага росіян у цих регіонах і 

загалом в Україні зменшилася переважно внаслідок реінтеграції частини 

представників цієї групи з українським етнічним корінням в українське 

середовище [44, с. 257]. Тобто етнічна ідентичність цієї частини населення 

змінилася після розпаду СРСР.  

Зауважимо і таку особливість: «Ідентичність росіян за їх ментальними 

особливостями, колективною пам’яттю, виразною гетерогенністю була і 

залишається не стільки етнічною, скільки державницькою» [201, с. 35]. Тобто 

ототожнення зазвичай відбувається не з російською нацією, а саме з 

Російською державою. В Одеському регіоні «ментальний патерналізм» 

відносин росіян з державою спочатку після утворення незалежної України, а 

потім після початку російської агресії сприяв підвищенню рівня національно-

державної (української), а не етнічної (російської) ідентичності. За 

опитуванням 2017 р., лише 12,9% жителів Одеського регіону вважали себе за 
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національністю росіянами [37], а за Всеукраїнським переписом 2001 р. таких 

було 20,7%. 

У Криму після короткострокової етнополітичної мобілізації російської 

спільноти, що відбулася під час «кримської весни», спостерігалося злиття 

національно-державної та етнічної ідентичностей на засадах їх ототожнення. 

Згідно з опитуванням «Відкрита думка – Крим», 68% населення у регіоні 

вважає себе росіянами, з них 52% вважали себе передусім громадянами Росії, а 

38% мали регіонально-локальну ідентичність [153, с. 14, 16]. Ієрархія 

ідентичностей росіян Криму зараз виглядає так: 1) національно-державна = 

етнічна (російська); 2) регіонально-локальна. 

Збереження культурних традицій і цінностей – 1 бал. На території 

України культура етнічних росіян розвивалася без жодних перепон. До 

прикладу, в Одесі, де проживає значна частка росіян області, діють Одеський 

академічний російський драматичний театр, громадські об’єднання росіян, 

відбуваються різноманітні наукові й культурні заходи за участі цієї спільноти. 

В Одеському регіоні на культурний ландшафт впливають загальноукраїнські 

тенденції, пов’язані з декомунізацією, мовними квотами для україномовної 

продукції на радіо і телебаченні, імплементацією положень нового Закону 

України «Про освіту» тощо. Спостерігається цілеспрямований процес побудови 

державної політики у гуманітарній сфері, причому без заборон на 

російську/російськомовну продукцію або будь-яких проявів політики 

насильницької асиміляції. 

Практика проведення різноманітних фестивалів, конференцій та «круглих 

столів», приурочених розвиткові російської культури, у Криму була дуже 

поширеною ще до анексії. У межах автономного статусу півострова кримська 

влада щорічно проводила фестиваль «Велике російське слово». Його програма, 

крім зустрічей, присвячених російським художникам і поетам, ще за три роки 

до анексії містила такі заходи, як «Громадський україно-російський форум 

«Взаємодія – 2011»», Міжнародна експертно-політологічна конференція 

«Російська культура в сучасному світі», круглий стіл «Молодь у російському 
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світі – чинник майбутнього». Сьогодні на півострові російська культура стала 

потужним ідеологічним інструментом, що допомагає окупантам підтримувати 

статус-кво Росії в анексованому Криму [29].  

Ефективна діяльність національно-культурних товариств, громадських 

організацій або політичних партій (якщо такі є) – 1 бал. Аналізуючи цей 

критерій, передовсім наголосимо, що політизація російської меншини у різних 

регіонах України значно різниться. Із Заходу на Схід та з Півночі на Південь 

вона зростає в міру збільшення частки цієї спільноти у національному складі 

населення та розширення ареалів її проживання, досягаючи піку на Донбасі й 

особливо – у Криму.  

В Одеському регіоні рівень політизації російської національної меншини 

нижчий, ніж у Криму, але все-таки вищий, ніж, наприклад, у Закарпатті. Вона 

діє на захист власних інтересів через громадські організації або ж окремих 

представників у органах влади чи місцевого самоврядування. За даними 

Одеської ОДА, на початок 2018 р. функціонували три обласні й три міські (у 

м. Одеса) національно-культурні товариства російської меншини [145]. 

Причому таких громадських об’єднань в рази менше, ніж відповідних 

об’єднань інших меншин. Це пояснюється тим, що, з одного боку, росіяни 

регіону не відчувають серйозного дискомфорту в національно-культурній 

сфері, а з іншого – питаннями поглиблення стосунків з Росією, підвищення 

статусу російської мови, збереження російськомовної освіти займається 

більшість політичних сил регіону [137, с. 12]. Діяльність цих громадських 

організацій має переважно культурно-просвітницький, гуманітарний характер. 

Окрім того, в Одеську обласну та міську ради IV та V скликань 

балотувалися представники політичних партій «Союз», «Руський блок» і 

«Русько-Український Союз» [163]. Такі партії позиціонуються як виразники 

інтересів російської національної меншини («Руський блок», «Руська Єдність», 

«Русь Єдина») або російськомовного населення на території України («Союз», 

«Русько-Український Союз», КПУ, ПСПУ). Всі вони мають всеукраїнський 

статус, але повноцінний виборчий досвід із етнополітичних російських партій 
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на виборах до Верховної Ради України у 2002 р. мала лише партія «Руський 

блок». Функціонування названих етнічних політичних партій можна вважати 

суто регіональним. Найактивніше вони діяли в Криму, де ці партії брали участь 

у виборах до обласних та місцевих органів влади. Сьогодні партії «Руський 

блок», «Руська Єдність», КПУ заборонені на території України.
 

Рівень політизації в АРК значно вищий, тому тут спектр громадський 

організацій і етнічних партій росіян був значно ширшим. За інформацією 

ресурсу «Inform Napalm», проросійські організації, які активно діяли на 

території Криму, можна умовно розділити на три типи: 

1. «Помірні», до яких належали партії «Руський блок», «Руська Єдність», 

«Союз», громадські організації «Російська громада Криму», «Конгрес 

російських громад Криму» тощо. 

2. «Радикальні» – козачі організації «Кримський Козачий Союз», 

«Об’єднання козаків Криму», партія «Русь єдина», громадські організації 

«Російська громада Криму», «Російська громада Севастополя» Народний фронт 

«Севастополь–Крим–Росія» тощо. 

3. «Ліві» – Комуністична партія України (КПУ), Прогресивна 

соціалістична партія України (ПСПУ), громадські організації «Союз робітників 

Севастополя», «Діти війни Севастополя» тощо [182]. 

Для всіх організацій загальні такі ідеї: збереження проросійського 

характеру АР Крим та м. Севастополь; посилення політичних, економічних і 

культурних зв’язків з РФ; протидія співробітництву України з НАТО та 

європейській інтеграції України. Як «помірні», так і «радикальні» організації 

дотримувалися націоналістичних, імперських та панслов’янських позицій. 

«Радикальні» вирізнялися агресивнішою антиукраїнською риторикою, а також 

повним або частковим запереченням основ конституційного ладу України. 

«Ліві» організації культивували ностальгію за часами СРСР, висували вимоги 

соціальної справедливості й впровадження соціалістичних відносин в 

економічній сфері [182]. З переліку їхніх основних вимог можна дійти 

висновку: ще задовго до анексії в програмах і діяльності кримських російських 
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організацій політичні мотиви превалювали над національно-культурними [137, 

с. 11]. Ефективність діяльності цих організацій підтверджує і сам факт анексії 

півострова, оскільки їх проросійська, а подекуди й відкрита антиукраїнська 

підривна діяльність сприяла російським окупаційним військам. 

Сконсолідована діяльність етнічної еліти з метою захисту інтересів 

представників своєї спільноти – 0 балів.  Консолідація російської етнічної еліти 

в Одеському регіоні та Криму відбувалася переважно на рівні місцевих і 

обласних органів влади. Представники російської еліти регіону балотуються на 

різні посади в органах влади та місцевого самоврядування з метою, окрім 

іншого, найбільш повного захисту інтересів власної спільноти. На цьому рівні 

консолідація між ними забезпечується спільністю основних вимог. 

Особливістю Криму було й те, що представники обиралися і від російських 

етнополітичних партій, які брали участь у виборчому процесі на рівні регіону. 

Прикладом сконсолідованої діяльності проросійської еліти є, зокрема, надання 

російській мові статусу регіональної в Одеській області, Одесі й Севастополі 

2012 р. одразу ж після прийняття Закону України «Про засади державної 

мовної політики».  

Однак спільність інтересів у жодному випадку не гарантує консолідацію 

в діях. Скажімо, у Криму через велику кількість ідеологічно відмінних 

громадсько-політичних об’єднань не вдалося уникнути конкуренції та боротьби 

за владу. Напередодні окупації, за інформацією ресурсу «Inform Napalm», у 

взаєминах проросійських організацій замість консолідації превалювали 

конфлікти й інтриги. Основні конфліктні лінії пролягали між «поміркованими» 

і «радикалами», а також між різними угрупованнями організацій лівого 

спрямування. Ситуація конкуренції між двома російськими етнополітичними 

партіями Криму в цьому сенсі є показовою. Раніше між партіями «Руський 

блок» і «Руська Єдність» існувала «негласна» домовленість про розмежування 

територій діяльності: «Руський блок» (лідер Г. Басов) діяв у межах 

Севастополя, а «Руська Єдність» (лідер С. Аксьонов) – у АР Крим. Після 

виборів до Верховної Ради України 2012 р. між цими партіями вибухнув 
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конфлікт, який проявився у взаємних недружніх діях стосовно переділу «зон 

впливу» [182]. Конфлікт завершився після анексії, коли С. Аксьонов, ставши 

самопроголошеним прем’єр-міністром окупованого Криму, перейшов у партію 

влади й усунув головного політичного конкурента Г. Басова: у 2016 р. 

останнього засудили до 9 років колонії за хабарництво [49].   

Не варто відкидати і той факт, що саме злагоджена діяльність російської 

етнічної еліти відіграла важливу роль у процесі «самовизначення» Криму. Хоча 

й не можна з упевненістю говорити про подібний сценарій розвитку подій без 

зовнішньої допомоги та ресурсів з боку РФ, адже передумов для консолідації 

еліти не існувало. Тобто консолідація російської етнічної еліти не має 

тривалого характеру. Вона стає можливою під час виникнення певних загроз 

основним інтересам групи або за можливостей їхнього задоволення.  

На основі аналізу обраних критеріїв із загальним результатом у 3 бали 

рівень етнічної консолідації російської спільноти визначено як «середній». 

Результати вміщено у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4  

Рівень етнічної консолідації російської спільноти  

в Криму та Одеській області (у балах) 

Критерій 

 

Етно- 

націо-

нальна 

спільнота 

Мовна 

стійкість 

Переважа-

ння 

етнічної 

ідентич-

ності 

Збереже-

ння 

культур-

них 

традицій і 

цінностей 

Ефективна 

діяльність 

національно-

культурних 

товариств 

Сконсолі-

дована 

діяльність 

етнічної 

еліти 

Усього 

Росіяни 1 0 1 1 0 3 

 

Підґрунтям для політизації досліджуваної спільноти є її перехід у статус 

національної меншини в Україні після розпаду СРСР, хоча наявний рівень 

політизації все-таки не посприяв настільки ж швидкому зростанню рівня 

етнічної консолідації. У проаналізованих регіонах спостерігаємо два 

кардинально різних варіанти впливу етнонаціонального фактора – 

конструктивний і деструктивний. Адже, на нашу думку, етнонаціональний 
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фактор російської спільноти без політичних спекуляцій етнічної еліти та 

впливів ззовні здебільшого конструктивно впливає на суспільно-політичні 

процеси, що проявилося в Одеському регіоні, де після початку російської 

агресії активізувався процес національної консолідації, в тому числі у 

середовищі етнічних росіян. Натомість у Криму його деструктивний вплив 

посприяв окупації, анексії та іредентизму. 

Болгари – третя за питомою вагою етнонаціональна спільнота Одеської 

області. Вони становлять більшість у Болградському, Тарутинському й 

Арцизькому районах Одеської області (див. Додаток Ж). Загальна чисельність 

етнонаціональної спільноти у контексті аналізу поліетнічних регіонів України 

подано у Додатку К, таблиці К.3.  

Мовна стійкість в умовах іноетнічного середовища – 1 бал. За 

результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р., рідною мову своєї 

національності вважали 77,8% болгар. Проте спостерігалася мовна асиміляція у 

російськомовне середовище (див. Додаток Д, таблиця Д.3). Чимало 

представників болгарської національної меншини є білінгвами (див. Додаток З, 

таблиця З.2).  

Болгарська мова не поширена в освіті, бо на території України не існує 

жодної школи з виключно болгарської мовою навчання. Її вивчають в окремих 

школах, переважно на території компактного проживання меншини, на рівні 

спеціалізованих болгарських класів або як окремий предмет чи факультатив. У 

2017/2018 н.р. діяла 1 українсько-болгарська школа, болгарською мовою 

навчалися 70 учнів, а викладали її як предмет у 40 закладах Одеської області 

(загальна кількість учнів, що вивчали болгарську мову як предмет, – 7 244 осіб) 

[26, с. 20, 41, 70, 95]. Одеський національний та Ізмаїльський державний 

гуманітарний університети готують вчителів болгарської мови й літератури за 

відповідними спеціальностями.  

Представники болгарської меншини і болгарська влада були також серед 

тих, хто підтримали новий Закон України «Про освіту». Наприклад, посол 

Болгарії в Україні К. Мінчев заявив, що «школи з навчанням болгарською вже 
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давно працюють за правилами, які прописані зараз. Ми розуміємо, що діти 

повинні вчити державну мову» [169]. У подальшому рівень мовної стійкості 

залежатиме від проживання у переважно російськомовному середовищі 

Одеського регіону. Хоча мовна стійкість у середовищі болгар забезпечується не 

за рахунок відмежування від вивчення інших мов, а через бажання знати рідну 

мову водночас з іншими. Це елемент етнічної ідентичності болгарської 

спільноти. Саме тому система державної освіти болгарською мовою 

доповнюється за рахунок існування системи національних недільних шкіл, які 

розглянемо далі. 

Переважання етнічної ідентичності над національно-державною – 0 

балів. На питання – «Ким Ви вважаєте себе в першу чергу – представниками 

Вашої національної спільноти чи громадянином України?» – переважна 

більшість опитаних на півдні Одеської області обрала варіант «громадянин 

України». Спостерігається підвищення такого сприйняття порівняно з 

попередніми роками [111]. Зростання ролі національно-державної 

(громадянської) ідентичності – це відображення всеукраїнських тенденцій 

останніх років, що зумовлені початком російської агресії на території України. 

А стійкість регіональної бессарабської ідентичності болгарської меншини, як 

вважає українська дослідниця С. Коч, спричинена також груповою 

ідентичністю, що на різних історичних відрізках часу виконувала соціально-

охоронну функцію. Така своєрідна активна регіональна ідентичність допомагає 

уникати однозначної національної ідентичності й зберігати лояльність до «двох 

Батьківщин» – Болгарії та України [108, с. 61].  

Не можна залишити поза увагою явище «дрейфуючої ідентичності». Вона 

стала механізмом інтеграції болгар в українське суспільство, засобом 

уникнення асиміляції з одночасним збереженням етнічної соціальної системи. 

Окрім того, ідентифікаційна стратегія, якій притаманна здатність до адаптації, 

дає змогу «зберегти позитивний імідж групи в умовах політичної 

нестабільності і набути рис активного суб’єкта національних і соціально-

політичних процесів в Україні та Болгарії» [108, с. 68]. Саме тому ми не 
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можемо стверджувати пріоритетність тієї чи іншої ідентичності у 

представників спільноти, а лише констатувати перевагу в різні періоди 

розвитку спільноти тієї чи іншої ідентичності залежно від зовнішньо- та 

внутрішньополітичної ситуації. 

Збереження культурних традицій і цінностей – 1 бал. Культурні традиції 

та цінності – важливий елемент етнічної ідентичності болгар України. Вони 

намагаються залучати до них молоде покоління через систему національних 

недільних шкіл або болгарських культурно-просвітницьких центрів, що діють 

на території Одеської області від великих міст до маленьких сіл у місцях 

компактного проживання національної меншини. Зупинимося на прикладі 

створеної за підтримки Конгресу болгар України мережі болгарських центрів 

«Аз Буки Веди» (діють, наприклад, в Одесі, Чорноморську, Ізмаїлі), де в 

позашкільний час діти та молодь можуть залучитися до культури й історії 

прабатьківщини. Велику увагу тут приділяють болгарським звичаям і 

традиціям, відзначають національні й традиційні свята, вивчають історію, мову 

й літературу
 
Болгарії

 
[147]. У 2017 р. за сприяння уже Ізмаїльської болгарської 

общини «Свята Софія» була відкрита ще одна школа болгарської мови, 

літератури, історії та географії Болгарії для дітей і дорослих – «Българска 

светлица». Причому ці школи-центри функціонують абсолютно неконкурентно.  

У місцях компактного проживання болгар філія ПАТ НСТУ «Одеська 

регіональна дирекція» транслює болгарською мовою радіо- і телепередачі 

(програма «Роден край»), здійснюється друк преси (газета «Роден край», 

журнал «Българите в Украйна»), працюють колективи художньої 

самодіяльності (фольклорний колектив «Лудо-Младо») [185], організовуються 

традиційні фольклорно-етнографічні фестивалі. Так, до Дня бессарабських 

болгар у м. Рені відзначалося свято болгарської культури, в якому взяла участь 

делегація з Болгарії, жіночий народний хор «Келара Провадія», колективи 

художньої самодіяльності Ізмаїльського та Болградського районів [234, с. 3], 

відбувся V фестиваль сучасного болгарського кіно, присвячений у 2017 р. 

будителям болгарської нації [234, с. 2]. З 1999 р. в Одесі діє Всеукраїнський 
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центр болгарської культури з відділенням у м. Болград. Окрім того, практика 

організації меморіальних комплексів болгар використовується болгарською 

меншиною для закріплення в просторі України «факту її присутності». До 

прикладу, 2008 р. відкрито музей національного болгарського героя Х. Ботева 

(с. Задунаївка); а 2009 р. – пам’ятник Х. Ботеву (м. Одеса) [108, с. 63–64]. 

Ефективна діяльність національно-культурних товариств, громадських 

організацій або політичних партій (якщо такі є) –  1 бал. Громадські 

організації та національно-культурні товариства болгар функціонують на 

різних рівнях, зокрема у місцях компактного проживання меншини. За даними 

Реєстру організацій болгар, що проживають за межами Болгарії, на території 

Одеської області зареєстровано близько 20 болгарських об’єднань різного рівня 

[185]. Від початку створення болгарські організації розпочали активну 

діяльність для задоволення етнокультурних прав групи.  

Виокремимо три всеукраїнські об’єднання етнічних болгар – Асоціація 

болгар України, Конгрес болгар України, Всеукраїнська асамблея болгар 

України, кожна з яких має розгалужену систему зв’язків у соціальній та 

політичній сферах і всередині держави, і за її межами. Асоціація болгар 

України з 2008 р. входить до складу Союзу болгар в Європі, за її участі в 

Болгарії у 2015 р. створено Координаційний центр для зв’язку з болгарами 

України. Конгрес болгар України є учасником Всесвітнього парламенту болгар 

і Асоціації болгар світу. Конгрес відомий як меценат болгарських центрів «Аз 

Буки Веди». Президент Всеукраїнської асамблеї болгар України Д. Костова є 

головним редактором газети «Роден край»
 

[108, с. 65]. Така система 

громадських об’єднань і національно-культурних товариств з розвинутою 

інфраструктурою сприяє самоорганізації, підтримці внутрішньої цілісності 

спільноти, а також перетворенню болгар України у вагомий суб’єкт 

етнополітичних процесів на різних рівнях. 

Сконсолідована діяльність етнічної еліти з метою захисту інтересів 

представників своєї спільноти –  1 бал. Етнічна еліта болгарської меншини 

складається переважно з лідерів громадських організацій і структур. Їхню 
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консолідованість підтверджує факт неконкурентної діяльності різних об’єднань 

та організацій. Скажімо, всеукраїнські болгарські організації створювалися за 

ініціативи одних і тих самих осіб. Так, президент Всеукраїнської асамблеї 

болгар України є засновником Конгресу болгар України й ініціатором 

створення Асоціації болгар України [108, с. 65].  

Нині болгарська меншина, її етнічна еліта мають розвинуту соціальну 

структуру, що виконує, на думку дослідниці С. Коч, такі основні ролі: 

1) виступає соціальним меценатом; 2) медіатором у відносинах між Україною 

та Болгарією; 3) соціальним лобістом інтересів групи у різних сферах і на 

різних рівнях [108, с. 65–67]. Це також засвідчує високий рівень консолідації 

спільноти зі своїми лідерами та лідерів між собою. Соціальне лобіювання та 

захист інтересів етнонаціональної спільноти забезпечується і через 

представництво в органах державної влади та місцевого самоврядування, 

найчастіше – внаслідок обрання у такі органи представників болгарської 

етнічної еліти. Так, народним депутатом Верховної Ради України VIII 

скликання є представник болгарської спільноти А. Кіссе. 

На основі аналізу обраних критеріїв із загальним результатом у 4 бали 

рівень етнічної консолідації болгарської спільноти визначено як «високий». 

Результати вміщено у таблиця 3.5. 

Таблиця 3.5  

Рівень етнічної консолідації болгарської спільноти (у балах) 

Критерій 

 

Етно- 

націо-

нальна 

спільнота 

Мовна 

стійкість 

Переважа-

ння 

етнічної 

ідентич-

ності 

Збереже-

ння 

культур-

них 

традицій і 

цінностей 

Ефективна 

діяльність 

національно-

культурних 

товариств 

Сконсолі-

дована 

діяльність 

етнічної 

еліти 

Усього 

Болгари 1 0 1 1 1 4 

 

Болгарська спільнота Одеського регіону вирізняється високим рівнем 

етнічної консолідації, а також порівняно низьким рівнем політизації. Останній 

зберігається за рахунок уміння швидко адаптуватися до нових умов 
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(політичних, економічних, соціальних), що сприяє соціальній інтеграції та 

допомагає уникнути асиміляційних тенденцій без додаткових мобілізації і 

політизації. Етнонаціональний фактор у середовищі болгарської меншини 

Одеського регіону має виключно конструктивний вплив. Активний потенціал 

цієї спільноти допомагає задоволенню основних її інтересів, представництву на 

різних рівнях за одночасного збереження етнополітичної стабільності й 

етнічного спокою у місцях компактного проживання. 

Молдовани – третя за питомою вагою етнонаціональна спільнота 

Чернівецької області та четверта в Одеській області, що становить більшість у 

Ренійському районі Одеської області та Новоселицькому районі Чернівецької 

області (див. Додаток Ж). Загальну чисельність етнонаціональної спільноти у 

контексті аналізу поліетнічних регіонів України подано у Додатку К, 

таблиці К.4.  

Мовна стійкість в умовах іноетнічного середовища – 1 бал. Молдовська 

національна меншина не виявляє значної мовної асиміляції. За результатами 

Всеукраїнського перепису населення 2001 р., рідною мову своєї національності 

вважали 91,6% молдован Чернівецької області та 73,3% – Одеської. Причому 

особливістю останньої є мовна асиміляція представників національної 

меншини у російськомовне середовище (див. Додаток Д, таблиці Д.2 і Д.3). 

Представники молдовської спільноти переважно є білінгвами (див. Додаток З, 

таблиці З.2 й З.3).  

Не будемо вдаватися до дискусії про існування окремої молдовської 

мови, адже у самій Молдові не існує єдиної позиції щодо цього питання. Хоча 

державними органами в Україні статистичні дані подаються окремо для 

румунської та молдовської мов, а офіційна позиція МОН така: «Представники 

молдовської спільноти вважають, що назвою їхньої мови є молдовська. 

Відповідно Міністерством розробляються і застосовуються навчальні програми 

з молдовської мови…» [35]. Молдовська мова, подібно до болгарської, не надто 

поширена в освіті. Так, у 2017/2018 н.р. в Одеській області діяли 3 заклади з 

молдовською, 10 – з українсько-молдовською, 3 – з російсько-молдовською 
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мовою навчання (кількість учнів, що навчаються цією мовою – 2 652 особи). 

Крім того, молдовську мову як предмет вивчали у 20 закладах Одеської області 

[26, с. 11, 22, 32, 47, 77]. У Чернівецькій області закладів освіти, де б вивчали 

цю мову, взагалі немає, що пов’язано не з відсутністю такої можливості, а з 

особливостями ідентифікації групи та впливів на неї, які розглянемо далі. 

Новий Закон України «Про освіту» викликав занепокоєння й у 

молдовської сторони, однак згодом вдалося дійти згоди. На зустрічі голів 

відповідних міністерств було вирішено створити спільну молдовсько-

української робочу групу, що детально проаналізує ситуацію і розробить план 

заходів, спрямованих на гарантування захисту прав національної меншини під 

час практичної імплементації Закону [61].  

Рівень мовної стійкості молдовської меншини сьогодні достатній для 

збереження етнічної ідентичності. У подальшому він, як і у випадку з 

болгарами, частково залежатиме від проживання в переважно 

російськомовному середовищі й можливого розв’язання мовного питання у 

самій Молдові,  а також від впливів з боку Румунії. 

Переважання етнічної ідентичності над національно-державною – 0 

балів. Найкраще зберегли, порівняно з іншими регіонами України, власну 

ідентичність та мову представники молдовської етнічної спільноти, які 

мешкають на території Одеської області [214]. Це відбулося через діяльність 

шкіл та класів з молдовською мовою навчання на території області, а також 

підтверджено Всеукраїнським переписом населення 2001 р. Як повідомляли 

ЗМІ, перед переписом агенти впливу румунської сторони намагалися вмовити 

молдовські громади записуватися румунами, але в усій Одеській області 

румунами ідентифікувало себе трохи більше 700 осіб [233]. Отже, особливістю 

існування молдовської ідентичності в Україні є її захисна функція. Вона 

забезпечує збереження спільноти не в межах захисту від національних 

проукраїнських, а від прорумунських впливів.  

До молдовської діаспори в Україні увага Румунії відчутно посилилася з 

2010 р., зокрема після прийняття у 2013 р. поправок до Закону Румунії «Про 
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надання підтримки румунам закордоном», де румунами оголошені всі 

представники лінгвістичних і культурних ідентичностей, що мають румунські 

корені, незалежно від їхнього топоніма та етноніма [214]. Учасники 

опитування, здійсненого на Півдні Одеської області (в тому числі у місцях 

компактного проживання молдован), звернули увагу на роботу прорумунських 

«агентів» у регіоні, яка активізувалась саме з 2014 р. [111]. Такий вплив у 

Чернівецькій області сильніший через більшу кількість румунського населення 

та безпосереднє межування області з Румунією. Саме тому молдованам цього 

регіону важче протистояти подібним тенденціям, зокрема молоді, що не має, до 

прикладу, змоги навчатися у школах і класах з національною мовою навчання, 

бо їх не існує. Натомість у місцях компактного проживання і румунів, і 

молдован Чернівецької області діє розгалужена мережа навчальних закладів з 

румунською мовою навчання. 

Між молдовською етнічною та українською національно-державною 

ідентичностями немає конфлікту. Скажімо, більшість опитаних на Півдні 

Одеської області заявили: вони передусім вважають себе громадянами України. 

Представники молдовської спільноти зокрема наголошують, що розуміння 

української громадянської ідентичності почало зростати впродовж останніх 

кількох років [111]. Тобто молдовська меншина також потрапила під вплив 

загальнонаціональної тенденції до підвищення громадянської ідентичності 

після початку російської агресії на території України. Проте однозначного 

переважання тієї чи іншої ідентичності у представників досліджуваної 

спільноти не виявлено. Можна констатувати лише тенденцію до посилення ролі 

етнічної ідентичності у середовищі молдовської меншини як відповідь на 

зростання прорумунських впливів у місцях її історичного компактного 

проживання.  

Збереження культурних традицій і цінностей – 1 бал. Молдовська 

спільнота України – це здебільшого сільські жителі, а молдовські села є 

осередками, де культивується, зберігається та передається молдовська 

культура. Тут діють національні музеї, художні колективи, культурні центри. 
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Наприклад, у с. Утконосівка Одеської області, де понад 90% населення 

молдовани, працюють будинок культури, жіночий і чоловічий ансамблі, музей 

історії, а молдовські традиції вивчають і розвивають як діти, так і дорослі [233]. 

Щорічно в Одеській області організовуються міжнародні фестивалі 

молдовської культури «Стругушор» та «Мерцишор», фестиваль молдовської 

мови з конкурсом для поетів-початківців. У Чернівецькій області проводяться 

три масштабні фестивалі – «Різдвяні зустрічі», «Мерцишор», «Свято 

молдовського вина» [214]. Аматорські колективи з Новоселицького району 

Чернівецької області беруть постійну участь у Всеукраїнських фестивалях 

молдовської культури в Одеській області [51]. 

Всеукраїнська національно-культурна молдавська Асоціацією в Одесі від 

січня 2004 р. видає газету «Лучаферул» – єдину всеукраїнську газету 

молдовською мовою. В Одеській області транслюється програма («Плаюл 

натал») для представників молдовського етносу. У Чернівецькій області 

молдовська редакція відсутня, тому передачі молдовською мовою тут не 

відбуваються. Натомість газета «Лучаферул» у Чернівецькій області має 

кореспондентський пункт [214]. Спостерігаємо, отже, приклад якісної різниці у 

забезпеченні прав молдовської меншини на території Одеської та Чернівецької 

областей через більший вплив на останню прорумунського чинника.  

Ефективна діяльність національно-культурних товариств, громадських 

організацій або політичних партій (якщо такі є) –  1 бал. Громадські 

об’єднання молдовської меншини діють у місцях її компактного проживання. 

Найбільша кількість зосереджена в Одеській області – близько 7 [132, с. 3]. З-

поміж них – об’єднання із всеукраїнським статусом – Всеукраїнська 

національно-культурна молдавська Асоціація (голова А. Фетеску), про яку вже 

згадувалося. Організація займається задоволенням культурно-освітніх потреб 

спільноти: видаються книги молдовською мовою, у тому числі підручники для 

шкіл та класів з молдовською мовою навчання; з 2004 р. періодично виходить 

газета «Лучаферул», яка висвітлює життя громади та новини України й 

Молдови; організовуються конференції та круглі столи [98]. У цьому напрямі 
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Чернівецька область перебуває на гірших позиціях, адже тут існує лише одне 

громадське об’єднання молдован, діяльність якого постійна і достатньо 

помітна. Це Міжрайонне товариство молдавської культури Буковини (голова 

Ю. Стаднійчук), яке підтримує тісні контакти з Всеукраїнською національно-

культурною молдавською Асоціацією [51]. 

Громадські об’єднання етнічних молдован України дотримуються також 

позицій визнання і захисту власної етнічної ідентичності та мови, тобто права 

називатися окремим від румунів народом і мати свою назву для національної 

мови. З цього приводу у ЗМІ постійно публікуються звернення керівників 

молдовських громадських об’єднань до міжнародних організацій та державних 

органів з цього приводу. Серед них – відкрите звернення від імені молдовської 

громади Чернівецької області з вимогами до Румунії не втручатися у внутрішні 

справи України (2017 р.) [134], звернення громадських організації Одеської 

області, лідерів національних меншин і Всеукраїнської національно-культурної 

молдавської Асоціації до міністра культури України щодо примусової 

асиміляції (румунізації) молдовської національної меншини в Україні (2017 р.) 

[264]. Керівники молдовських громадських організацій беруть також активну 

участь у роботі різноманітних міжетнічних об’єднань. Наприклад, А. Фетеску 

був членом Громадської ради при Міністерстві культури України, що засвідчує 

можливість лобіювання інтересів молдовської меншини на різних рівнях – від 

міжетнічного (під час співпраці з представниками інших етнічних еліт) і до 

державного (за співпраці з представниками органів влади).  

Сконсолідована діяльність етнічної еліти з метою захисту інтересів 

представників своєї спільноти – 1 бал. Етнічна еліта молдовської меншини 

складається переважно з лідерів громадських організацій і структур. Усі вони 

лобіюють інтереси молдовської меншини у культурній, освітній, соціальній 

сферах. Їхня спільна, неконкурентна та поетапна діяльність у цих сферах 

підтверджує сконсолідованість і єдність. Незважаючи на те, що у середовищі 

молдован Одеського регіону 2015 р. була створена Асоціація молдаван України 

«Ватра» (м. Рені), її керівники одразу заявили про готовність співпраці з 
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організаціями інших національних меншин Бессарабії та Всеукраїнською 

національно-культурною молдавською Асоціацією [30]. Асоціація, створена 

молодим поколінням молдован, поширює діяльність на Одеський регіон і не 

претендує на всеукраїнське представництво інтересів молдовської громади.  

Лідери усіх молдовських організацій дотримуються також однієї позиції 

щодо захисту власної етнічної ідентичності від румунського впливу. Таку 

проблему можна взагалі назвати визначальним чинником консолідації в 

молдовському середовищі. Консолідація діяльності на захист інтересів 

етнонаціональної спільноти забезпечується і через представництво в органах 

державної влади й місцевого самоврядування, тобто через обрання в ці органи 

представників молдовської етнічної еліти. Так, Народним депутатом Верховної 

Ради України VIII скликання є представник молдовської громади 

А. Урбанський [262]. 

У контексті аналізу обраних критеріїв із загальним результатом у 4 бали 

рівень етнічної консолідації молдовської меншини визначено як «високий». 

Результати вміщено у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Рівень етнічної консолідації молдовської меншини (у балах) 

Критерій 

 

Етно- 

націо-

нальна 

спільнота 

Мовна 

стійкість 

Переважа-

ння 

етнічної 

ідентич-

ності 

Збереже-

ння 

культур-

них 

традицій і 

цінностей 

Ефективна 

діяльність 

національно-

культурних 

товариств 

Сконсолі-

дована 

діяльність 

етнічної 

еліти 

Усього 

Молдовани 1 0 1 1 1 4 

 

Отже, молдовській меншині Одеської та Чернівецької областей 

притаманний високий рівень етнічної консолідації, а рівень політизації 

етнічності порівняно низький. Основним чинником консолідації є спротив 

румунському впливові та боротьба проти намагань репрезентувати молдовську 

спільноту як невіддільну частину румуномовного етносу. Така боротьба 

простежується в Одеській та Чернівецькій областях. На сучасному етапі 
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етнонаціональний фактор у середовищі досліджуваної меншини має 

конструктивний вплив, але в подальшому його конструктивність або 

деструктивність буде залежати переважно від взаємин із румунською стороною. 

Активні чи навіть агресивні дії румунської влади та румунської меншини в 

Україні можуть зумовити наростання деструктивного характеру її активного 

потенціалу.  

Румуни – друга за питомою вагою етнонаціональна спільнота 

Чернівецької області й третя в Закарпатській. Вони становлять більшість у 

Герцаївському і Глибоцькому районах Чернівецької області. Також компактно 

проживають у Сторожинецькому, Новоселицькому районах Чернівецької 

області та Тячівському і Рахівському районах Закарпатської області (див. 

Додаток Ж). Загальну чисельність етнонаціональної спільноти у контексті 

аналізу поліетнічних регіонів України подано у Додатку К, таблиці К.5.  

Мовна стійкість в умовах іноетнічного середовища – 1 бал. Як засвідчує 

Всеукраїнський перепис населення 2001 р., рідною мову своєї національності 

вважали 99,1% румунів Закарпаття та 91,9% – у Чернівецькій області. 

Результати перепису підтвердили, що, на відміну від Закарпаття, де мовна 

асиміляція майже не спостерігається, процес мовної асиміляції румунів 

Буковини в україномовне середовище відбувається активніше (див. Додаток Д, 

таблиці Д.1 і Д.2). Частка білінгвів у середовищі спільноти менша, ніж, 

скажімо, у середовищі молдован або болгар (див. Додаток З, таблиці З.3 і З.4).  

У місцях компактного проживання існують общини, де більшість 

населення, спілкуючись і вивчаючи лише румунську мову, дуже погано знають 

державну. Це, безперечно, підтверджує тезу про високий рівень мовної 

стійкості у середовищі цієї меншини, але заважає її подальшому гармонійному 

залученню до етнонаціональних та соціально-економічних відносин з іншими 

спільнотами [237, с. 283–284]. Таку проблему визнають і самі румуни: її 

зауважив Ю. Опріш, колишній голова Соціально-культурного товариства 

румун Закарпаття ім. Джорджа Кошбука у статті «Етнонаціональна політика як 

чинник утвердження консолідуючих цінностей румун Закарпаття» [149]. 
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Змінити ситуацію покликаний новий Закон України «Про освіту». Хоча 

він уже викликав негативну реакцію румунської спільноти в Україні й 

офіційного Бухареста. Про це повідомлялося у прес-релізі румунського МЗС 

від 7 вересня 2017 р. [267]. Румунська спільнота Чернівецької області також 

зверталася з відкритим листом до Президента України, акцентуючи на 

неконституційності цього Закону [196]. Подальші результати перемовин між 

сторонами дають змогу стверджувати, що офіційна Румунія все-таки готова до 

діалогу в питанні захисту інтересів румунської спільноти, яка проживає на 

території України [197]. 

Існування потужної мережі національних шкіл або шкіл, де вивчається 

румунська мова, також є виявом мовної стійкості. Наприклад, у 2017/2018 н.р. у 

Чернівецькій області функціонувало 60 закладів з румунською, 19 – з 

українсько-румунською (кількість учнів, які навчаються цією мовою, – 13 336 

осіб) мовами навчання. У Закарпатській області працювало 12 закладів з 

румунською, 1 – з українсько-румунською, 1 – з україно-російсько-румунською 

мовами навчання (кількість учнів, що навчаються цією мовою – 2 649 особи) 

[26, с. 14, 25, 29, 56]. Окрім того, у Чернівецькому національному університеті 

ім. Юрія Федьковича та ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

діють відповідні кафедри, де готують фахівців з румунської філології. 

Сьогодні високий рівень мовної стійкості забезпечує збереження етнічної 

ідентичності, але деякою мірою він і перешкоджає інтеграції меншини в 

загальнонаціональний контекст. З нашого погляду, успіх такої інтеграції та 

опосередкована цим процесом національна консолідація буде залежати й від 

рівня володіння державною мовою представниками найбільших національних 

меншин, зокрема румунами.  

Переважання етнічної ідентичності над національно-державною – 1 

бал. У прикордонних регіонах Буковини та Закарпаття, де проживають 

представники різних національних меншин, у тому числі румуни, сформувалася 

власна домінуюча локально-регіональна ідентичність, що переважає 

національно-державну. Сильною також є етнічна ідентичність. За так званим 
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коефіцієнтом автохтонності етнічних груп Закарпаття, який використовує у 

дослідженнях соціолог О. Пелін, румуни перебувають на першому місці з 

показником + 55,56, де 80% опитаних вважають Закарпаття саме «землею своїх 

предків» [76, с. 352]. Ця ідентичність допомагає уникати асиміляції, що 

спостерігається на прикладі румунської спільноти. 

Як засвідчує опитування етнічних румунів Буковини у 2016 р., 

відчувають себе українцями (на рівні «найбільше» та «значно») загалом 47,9%, 

а відчувають себе румунами (на тому самому рівні) – 79,7% опитаних. Не 

відчувають себе українцями (на рівні «найменше» і «трохи») загалом 25,8% 

етнічних румунів Буковини і не відчувають себе румунами (на рівні 

«найменше» і «трохи») лише 6,7% опитаних етнічних румунів [16, с. 8]. Отже, 

прояв румунської ідентичності є все-таки вищий порівняно з українською. 

Частка етнічних румунів Буковини, які вважають або швидше вважають себе 

частиною української нації і дотримуються таких же цінностей становить 

61,8% (22,3% погоджуються і 39,5% швидше погоджуються зі запропонованим 

твердженням). Водночас, 54,9% опитаних погоджуються чи швидше 

погоджуються, що відчувають себе частиною румунської нації, навіть тоді, 

коли проживають в Україні [16, с. 8–9]. Спостерігаємо прояви накладання 

ідентичностей: респонденти одночасно вважають себе частиною як української, 

так і румунської нації. З опитування також випливає, що порівняно з етнічною 

та національно-державною ідентичностями, респонденти найбільше 

ідентифікують себе з містом/селом власного проживання (89,6% на рівні 

«значно» й «найбільше») та регіоном Буковина (88,8% на рівні «значно» і 

«найбільше»), що підтверджує переважання локальної та регіональної 

ідентичності [16, с. 11]. Високий рівень етнічної ідентичності румунів зберігся і 

внаслідок постійної підтримки (в тому числі й фінансової) з боку етнічної 

батьківщини. Існує проблема набуття громадянства Румунії румунами 

Закарпаття та Буковини, хоча вона замовчується й не афішується. Тобто етнічна 

ідентичність у середовищі румунів зберігається і через змогу отримувати певні 

переваги від належності до цієї групи.  



146 

 

Варто зауважити у середовищі румунської національної меншини таке 

неоднозначне явище як самоізоляція. Вона позитивно впливає на процес 

етнічної консолідації, однак заважає широкій інтеграції в загальнонаціональне 

середовище [237, с. 283]. Самоізоляція спільноти зумовлена високим рівнем 

мовної стійкості й національної самосвідомості, чітким переважанням етнічної 

та локально-регіональної ідентичностей, передусім як румуна, автохтонного 

жителя Закарпаття чи Буковини, над національно-державною ідентичністю як 

українця румунського походження.  

Збереження культурних традицій і цінностей – 1 бал. Румуни шанують 

власні культурні традиції, залучаючи до них молоде покоління. Щорічно на 

Закарпатті проводиться обласний фестиваль румунського народного мистецтва 

та районний фестиваль румунської культури «Мерцішор». У с. Біла Церква 

Рахівського району у 2008 р. встановлено погруддя класика румунської 

літератури М. Емінеску, а у вересні 2014 р. у с. Нижня Апша Тячівського 

району відкрито музей історії та етнографії румунів Закарпаття [178]. У 

Чернівецькій області також відзначаються національні румунські свята і 

приурочені до цих подій фестивалі: – «Мерцішор», «Лімба ноястре чя ромине» 

та «Флоріле дабле». У Чернівцях діє народний румунський дім, на базі якого 

організовують різноманітні культурні заходи, фестивалі, акції тощо [46, с. 120]. 

У 2017 р. у селах компактного проживання румунів Закарпатської області 

функціонувало 5 клубних установ, 8 бібліотек, 2 дитячі школи мистецтв, 29 

колективів художньої самодіяльності. У філії ПАТ НСТУ «Закарпатська 

регіональна дирекція» працює редакція румунського телерадіомовлення. 

Румунське населення області має необхідні умови та можливості для 

задоволення релігійних потреб [149]. Подібна ситуація спостерігається і в 

Чернівецькій області, де діє чимало національно-мистецьких колективів. З-

поміж них найвідоміші – румунські танцювальні ансамблі «Мерцішор» та 

«Ізвораш», оркестри румунської музики «Муґурел» і «Плай», хор «Драгош 

Воде»
 
[51]. Румуномовна громада в інформаційному просторі Чернівецької 

області представлена 12 друкованими періодичними виданнями, які 
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фінансуються з державного та районних бюджетів. У складі філії ПАТ НСТУ 

«Чернівецька регіональна дирекція» працює Творче об’єднання 

телерадіопрограм румунською мовою. Телевізійні програми, у тому числі 

новини, румунською мовою передає і МТРК «Чернівці» [112, с. 296]. 

Ефективна діяльність національно-культурних товариств, громадських 

організацій або політичних партій (якщо такі є) –  1 бал. Громадські 

об’єднання румунської меншини діють у місцях компактного її проживання. 

Найбільша кількість зосереджена в Чернівецькій області. За даними 

Чернівецької ОДА, у 2017 р. їх налічувалося 15 [70, с. 87]. Серед них 

об’єднання із всеукраїнським статусом – Міжрегіональне об’єднання 

«Румунська спільнота України» (голова – І. Попеску). Для потреб румунської 

меншини організація випускає безкоштовний щоквартальний інформаційний 

бюлетень «Румуно-Україна». За його підтримки виходять газети «Конкордія», 

«Зоріле Буковiней», «Аркасул» та ін. [96]. Румунські товариства здійснюють 

активну культурну, наукову й іншу діяльність, співпрацюють з органами 

державної влади та місцевого самоврядування, прикладом чого у Чернівецькій 

області стала реалізація Регіональної програми підтримки національно-

культурних товариств Чернівецької області та української діаспори [112, 

с. 293]. Зауважимо, що діяльність громадських організацій румунів з 

проведення масових культурно-просвітницьких заходів у середовищі цієї 

спільноти приводить як до підвищення етнічної консолідації спільноти, так і до 

зменшення проявів самоізоляції. Таке своєрідне «знайомство культур» посилює 

міжетнічну взаємодію і сприяє зняттю взаємних стереотипів та упереджень. 

Подібних організацій на Закарпатті існує 5. Представників цієї меншини 

взагалі можна називати «піонерами громадської самоорганізації в умовах 

розпаду СРСР» [62, с. 97] на Закарпатті, адже організаційне оформлення 

Соціально-культурного товариства румун Закарпаття ім. Джорджа Кошбука 

відбулося ще у 1989 р. [210]. Основні напрями роботи національно-культурних 

товариств – забезпечення культурних, освітніх, інформаційних потреб 
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румунської національної меншини Закарпаття, збереження та підтримання 

зв’язків із етнічною батьківщиною.  

Сконсолідована діяльність етнічної еліти з метою захисту інтересів 

представників своєї спільноти – 1 бал. Діяльності румунської етнічної еліти 

консолідується на загальнодержавному рівні. Адже у середовищі румунської 

національної меншини від 2005 р. діє Міжрегіонального об’єднання 

«Румунська спільнота України», яке охоплює понад 20 румунських асоціацій, 

що функціонують на території України. Вони зуміли виробити низку спільних 

цілей, з-поміж яких – збереження мови, допомога в європейській інтеграції 

України, навчання дітей рідною мовою, взаємне визнання Україною та 

Румунією дипломів про освіту [96]. До 2014 р. саме голова цієї організації – 

І. Попеску – репрезентував інтереси румунської національної меншини в 

українському парламенті як народний депутат України.  

Румунська етнічна еліта Закарпаття і Буковини декларує проведення 

організаторської та просвітницької роботи; участь в обговоренні нормативно-

правових актів щодо забезпечення прав національних меншин, в окремих 

офіційних зустрічах представників України та Румунії; співпрацю з органами 

державної влади й органами місцевого самоврядування України і Румунії тощо. 

Це підтверджують публікації у регіональних ЗМІ.  

На основі аналізу обраних критеріїв із загальним результатом у 5 балів 

рівень етнічної консолідації румунської меншини визначено як «дуже 

високий». Результати вміщено у таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7  

Рівень етнічної консолідації румунської меншини (у балах) 

Критерій 

 

Етно- 

націо-

нальна 

спільнота 

Мовна 

стійкість 

Переважа-

ння 

етнічної 

ідентич-

ності 

Збереже-

ння 

культур-

них 

традицій і 

цінностей 

Ефективна 

діяльність 

національно-

культурних 

товариств 

Сконсолі-

дована 

діяльність 

етнічної 

еліти 

Всього 

Румуни 1 1 1 1 1 5 
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Румунська національна меншина у Чернівецькій та Закарпатській 

областях перебуває на дуже високому рівні етнічної консолідації. Рівень 

політизації етнічності порівняно невисокий. Хоча за такого рівня етнічної 

консолідації подальшим кроком у розвитку національної меншини могло би 

бути створення румунської політичної партії. З нашого погляду, цьому наразі 

заважає самоізоляція у власному етнокультурному середовищі, притаманна 

румунському населенню. Високий рівень етнічної консолідації засвідчує 

високий рівень активного потенціалу досліджуваної національної меншини, 

який до цього часу мав відносно конструктивний вплив на суспільно-політичні 

процеси у випадку, коли не використовувався у політичних іграх і не 

підігрівався амбіціями певних політичних лідерів з Румунії або України. 

Етнополітична мобілізація з подальшою політизацією своїх вимог до країни 

проживання можлива під час виникнення певного приводу і наявності 

зовнішнього стимулу з боку етнічної батьківщини. 

Угорці – друга за питомою вагою етнонаціональна спільнота 

Закарпатської області. Вони становлять більшість у Берегівському районі й 

м. Берегово Закарпатської області. Місцями їх компактного проживання є 

Берегівський, Виноградівський, Мукачівський та Ужгородський райони 

Закарпатської області (див. Додаток Ж). Загальну чисельність етнонаціональної 

спільноти у контексті нашого аналізу подано у Додатку К, таблиці К.6.  

Мовна стійкість в умовах іноетнічного середовища – 1 бал. За 

результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р., рідною мову своєї 

національності вважали 97,1% угорців Закарпаття. Мовна асиміляція в 

україномовне середовище відбувається в дуже незначних масштабах (див. 

Додаток Д, таблиця Д.1). Окрім рідної, 45,5% етнічних угорців у Закарпатті 

володіють українською і 30,4% – російською мовами (див. Додаток Д, 

таблиця Д.4). У середовищі спільноти частка білінгвів менша порівняно з менш 

чисельними спільнотами регіону – росіянами, словаками, німцями та ін.  

У місцях компактного проживання угорської меншини існує проблема, 

що полягає у поганому володінні державною мовою. Як і в румунів, це 
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засвідчує високий рівень мовної стійкості національної меншини, але водночас 

заважає її інтеграції в загальнонаціональний контекст. Хоча попри це 

Угорщина й угорська громада Закарпаття виступили з гострою критикою 

«мовної статті» нового Закону України «Про освіту». Офіційна Угорщина 

заявила про блокування з її боку всіх євроінтеграційних прагнень України 

[200]. Саме через дії угорського МЗС домовитися українській владі й угорській 

громаді тривалий час не вдається, адже позиція останньої, від якої 

безпосередньо залежить і думка закарпатських угорців, дуже неоднозначна. 

Наприкінці травня 2018 р. Угорщина зобов’язалася розблокувати «мовні 

переговори» з Києвом. Відтак проводилися консультації угорської громади з 

МОН України та зустрічі на рівні міністрів обох країн з представниками 

угорської громади Закарпаття [86]. Згодом, після саміту НАТО у липні 2018 р., 

угорський міністр зовнішніх справ П. Сійярто висловив сподівання, що Україна 

таки внесе зміни до «мовного пункту» в майбутньому, бо інакше Угорщина не 

підтримуватимемо її євроінтеграційні прагнення [59].  

Основне побоювання з боку угорської спільноти – можливість втрати 

після імплементації Закону «Про освіту» потужної мережі шкіл з угорською 

мовою навчання. Так, у 2017/2018 н.р. на Закарпатті діяло 72 заклади з 

угорською мовою навчання, 25 – з українсько-угорською, 1 – з російсько-

угорською (кількість учнів, котрі навчалися цією мовою, – 16 450 осіб). 

Угорську мову як предмет вивчали у 21 закладі області (загальна кількість 

учнів, що вивчали угорську мову як предмет, – 1 378 осіб), а 1 052 учні вивчали 

її як другу мову [26, с. 16, 27, 34, 62, 84, 131, 159]. Окрім того, вищу освіту 

угорською мовою можна здобути в Українсько-угорському навчально-

науковому інституті ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 

Гуманітарно-педагогічному коледжі Мукачівського державного університету, 

Берегівському медичному коледжі, Ужгородському коледжі культури і 

мистецтв та Закарпатському угорському інституті ім. Ференца Ракоці ІІ 

(приватна форма власності) [258]. 
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Отже, доходимо висновку, що мовна стійкість угорців в іноетнічному 

середовищі Закарпаття перебуває на дуже високому рівні. Це допомагає 

зберігати етнічну ідентичність і дає змогу успішно інтегруватися в середовище 

своєї етнічної батьківщини, але натомість перешкоджає інтеграції угорської 

меншини у загальноукраїнський контекст і частково – національній 

консолідації в прикордонних регіонах.  

Переважання етнічної ідентичності над національно-державною – 1 

бал. У місцях компактного проживання національних меншин на Закарпатті, як 

і на Буковині, сформувалася власна домінуюча локально-регіональна 

ідентичність, що переважає національно-державну. За коефіцієнтом 

автохтонності етнічних груп Закарпаття, угорці перебувають на третьому місці 

з показником + 17,2, де 57,96% опитаних вважають Закарпаття «землею своїх 

предків», а 40,76% – «місцем свого проживання». [76, с. 352]. За таким 

підходом, перша група ідентифікується як автохтонне населення, а друга – як 

мігранти. Отже, зазначена спільнота виробила сильну локально-регіональну 

ідентичність, як закарпатських угорців, представників угорської нації, що 

проживають на Закарпатті. 

Локально-регіональна («закарпатська») ідентичність тісно пов’язана з 

етнічною. Тут відіграють вагому роль особливості національного менталітету й 

збереження етнічної ідентичності. Так, особливість етнічної ідентичності 

полягає, як і у випадку з румунами, в самоізоляції у власному етнокультурному 

середовищі, «розвернутому» культурно та ментально у бік етнічної 

батьківщини [241, с. 159]. Окрім, існує ще й феномен розірваності 

повсякденного буття – робота на Заході (ЄС), проживання на Закарпатті, 

відсутність чіткої стратегії держави стосовно «угорського питання», 

економічний, соціокультурний та геополітичний вплив Угорщини [213, с. 116]. 

З часом такий вплив тільки посилюється, що також допомагає підтримувати і 

зберігати етнічну ідентичність.  

У 2002 р. Україна погодилася на впровадження на своїй території Закону 

Угорської Республіки № LXII «Про угорців, які проживають у сусідніх 
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країнах». У процесі його реалізації на Закарпатті розширилися можливості для 

підтримання зв’язків угорської меншини з етнічною батьківщиною. Уже станом 

на 1 грудня 2002 р. були прийнятими відповідними організаціями на розгляд 

понад 100 тис. заяв для оформлення посвідчення закордонного угорця від 

громадян угорської національності Закарпатської області [11, с. 62]. Наприкінці 

2010 р. парламент Угорщини вніс поправки до закону про громадянство і дав 

змогу його отримати всім закордонним угорцям [213, с. 116], чим етнічні угорці 

(і не лише вони) активно користуються в обхід положення законодавства 

України про єдине громадянство. У такий спосіб етнічна ідентичність 

підтримується і через можливість одержання певних преференцій від 

належності до групи. Крім того, угорська громада саме через підтримку 

етнічної батьківщини зуміла винести внутрішнє питання про мову навчання в 

школах України на міжнародний рівень, апелюючи, що Україна порушує право 

угорської меншини на збереження власної ідентичності. Такі побоювання 

висловив на зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних 

меншин у лютому 2018 р. заступник голови Закарпатської обласної ради 

Й. Барто, представник партії «КМКС» Партія угорців України [228]. 

Особливістю угорців, як і в румунської меншини, є самоізоляція, що 

сприяє підтриманню і збереженню на першому місці етнічної та локально-

регіональній ідентичностей у свідомості групи. Національно-державна 

ідентичність дуже слабко виражена. 

Збереження культурних традицій і цінностей – 1 бал. З метою 

задоволення власних культурних потреб та збереження своїх традицій угорці 

Закарпаття створили потужну мережу ЗМІ, культурних установ і закладів, 

пам’ятників тощо. В області зареєстровано близько 20 періодичних видань 

угорською мовою (враховуючи дубляж україномовних видань). Угорською 

мовою виходять газети – «Карпаті ігоз со», «Карпатолйо», «Карпат інфо»
 
[258]. 

З районних бюджетів фінансуються періодичні видання «Унгварі відекі гірек», 

«Нодь Севлош відекі гірек», «Берегі Гірлап» (дубляжі), з міських – «Берегсаз» 

[170]. Інша періодика виходить за підтримки угорських громадських 
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організацій. У межах філії ПАТ НСТУ «Закарпатська регіональна дирекція» 

транслюються теле- і радіопередачі, працює редакція угорською мовою [258]. В 

окремих районах Закарпатської області угорці також мають змогу дивитися 

угорські канали і слухати угорське радіо.  

Важливу роль у культурному житті Закарпаття відіграє Берегівський 

угорський національний театр ім. Дюли Ійеша (1994 р.), театральна трупа 

«Фічері» [60, с. 606]. Громадські організації угорської національної меншини за 

підтримки та участі місцевих органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування щороку проводять низку традиційних заходів, у тому числі Дні 

угорської культури на Закарпатті, урочистості з нагоди відзначення річниць 

Угорської революції 1848–1849 рр. та Угорської революції 1956 р., обласний 

фестиваль угорського народного мистецтва [170].  

Угорська національна меншина Закарпаття має найбільший відсоток 

пам’ятників історії та культури серед національних меншин краю. Так, лише 

від 1994 р. до 2000 р. на честь історичних подій і відомих діячів угорської 

культури встановлено 45 пам’ятників, пам’ятних знаків та меморіальних дошок 

[11, с. 64–65]. Скажімо, в Ужгороді споруджено пам’ятник угорському поетові 

Ш. Петефі, а у 2008 р. на Верецькому перевалі встановлено пам’ятний знак до 

1100-річчя здобуття угорцями батьківщини. 

Ефективна діяльність національно-культурних товариств, громадських 

організацій або політичних партій (якщо такі є) –  1 бал. На Закарпатті мережа 

громадських об’єднань угорської меншини на Закарпатті дуже широка. Станом 

на лютий 2018 р. у області зареєстровано 11 таких громадських організацій з 

обласним статусом [211]. Проте у суспільно-політичному житті громади 

вирізняються дві найбільші –Демократична спілка угорців України (далі – 

ДСУУ), і Товариство угорської культури Закарпаття (далі – ТУКЗ). Останнє 

створили у 1989 р. Нині його очолює В. Брензович. Діяльність ТУКЗ 

спрямована на забезпечення культурних потреб угорців Закарпаття і захист їх 

політичних інтересів [218]. ДСУУ сформована у 1991 р. з метою збереження 

угорських національних традицій, в інтересах формування, розвитку 
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національної самосвідомості угорців, що проживають в Україні [42]. Сьогодні її 

очолюється Л. Зубанич. У подальшому особисті амбіції та персональна 

неприязнь між керівниками ТУКЗ та ДСУУ перетворилися на затяжну 

політичну боротьбу в межах політичних партій, зареєстрованих обома 

організаціями на базі свого членства.  

Угорські громадські організації займаються активною культурною, 

просвітницькою, науковою та іншою діяльністю, співпрацюють з органами 

державної влади й органами місцевого самоврядування України й Угорщини. 

Наприклад, за ініціативи Товариства угорської культури Закарпаття, 

Закарпатського угорськомовного педагогічного товариство (далі – ЗУПТ) і 

підтримки Закарпатської реформатської церкви та Берегівської міської ради 

реалізована ідея створення закарпатського інституту з угорською мовою 

навчання – Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, 

акредитованого як перший у Карпатському регіоні приватний вищий 

навчальний заклад з угорською мовою викладання [60, с. 534–535]. Керівник 

ЗУПТ – І. Орос – є ректором цього ВНЗ. Натомість ДСУУ сприяла створенню у 

структурі Ужгородського національного університету гуманітарно-

природничого факультету з угорською мовою навчання [60, с. 536]. 

Представники громадських організацій також беруть участь у засіданнях 

Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних 

меншин або ж реагують на проблеми, що безпосередньо позначаються на 

життєдіяльності угорців в Україні, наприклад, висловлюючи невдоволення 

рішенням Конституційного Суду стосовно визнання Закону «Про засади 

державної мовної політики» (2012 р.) неконституційним [219]. 

Звернемо увагу також на те, що до 2006 р. представники угорської 

національної меншини брали участь у виборах як кандидати по мажоритарних 

округах і обралися до рад різних рівнів, але здебільшого – у місцях 

компактного проживанням угорської меншини. Вибори 2006 р. стали першими, 

де угорці йшли за списками двох новостворених (2005 р.) політичних партій – 

згадуваної «КМКС» Партії угорців України (створеної на базі членства ТУКЗ, з 
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2014 р. очолюваної В. Брензовичем) та Демократичної партії угорців України 

(ДПУУ, створеної на базі членства ДСУУ, з 2014 р. очолюваної Л. Зубаничем). 

Причому перша є радикальнішою у поглядах, бо ТУКЗ спочатку виступала за 

формування Угорського автономного територіального округу з центром у 

м. Берегово, а згодом – за утворення Притисянського автономного району. 

Хоча після 2015 р. спостерігаємо часткове зниження в угорської громади та 

офіційного Будапешту рівня публічної підтримки та вимог до створення 

Притисянського автономного району [183, с. 10]. 

Етнічні угорські партії беруть участь у виборах на різних рівнях, оскільки 

формально мають статус всеукраїнських. Їхня діяльність, однак, зосереджена 

виключно у місцях компактного проживання угорців в окремих районах 

Закарпаття [183, с. 9]. Це засвідчує і той факт, що найбільший успіх названі 

партії на виборах мають саме на рівні Закарпатської області, а на 

загальнонаціональних виборах до Верховної Ради України вони ще жодного 

разу не подолали виборчого бар’єру. 

Сконсолідована діяльність етнічної еліти з метою захисту інтересів 

представників своєї спільноти – 1 бал. Угорська етнічна еліта достатньо 

сконсолідована. Якщо не брати до уваги багаторічного політичного 

розмежування ТУКЗ і ДСУУ, яке ділило приблизно наполовину угорську 

громаду Закарпаття на рівні представництва в органах місцевого 

самоврядування із середини 2000-х рр. [62, с. 83], то її особливість полягає в 

координації та співпраці «всіх організацій задля спільної справи розвитку 

угорської громади краю» [221, с. 33].  

Тенденція до консолідації на сучасному етапі лише посилилася. Адже 

5 вересня 2015 р. за результатами перемовин між ТУКЗ та ДСУУ відбулося 

підписання угоди, що передбачає «конструктивну співпрацю в інтересах 

угорської спільноти Закарпаття» [78]. І це принесло успіхи. Так, на виборах до 

Закарпатської обласної ради угорські партії й організації сформували спільний 

список «КМКС» Партії угорців України та отримали 8 мандатів. Усього за 

підсумками виборів 2015 р. угорські політичні сили здобули представництво в 4 
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районних радах (більшість у Берегівській райраді) та 4 міських радах [183, с. 9–

10]. Представники від КМКС стали також заступниками голів Закарпатської 

облради й облдержадміністрації. Крім того, представники угорської меншини 

протягом 2014–2015 рр. отримали представництво у Верховній Раді України за 

списком партії БПП «Солідарність» і розширили своє представництво на рівні 

органів влади Закарпатської області [78]. 

Внаслідок цих домовленостей усунута основна перепона на шляху до 

консолідації діяльності окремих організацій та їхніх лідерів. Саме тому все 

частіше представники етнічної еліти дотримуються єдиної позиції стосовно 

нагальних питань розвитку угорської спільноти. Це проявляється, зокрема, і в 

спільних заявах, наприклад, спільній заяві Товариства угорської культури 

Закарпаття, Демократичної спілки угорців України та Закарпатського 

угорськомовного педагогічного товариства щодо відсутності домовленостей з 

МОН з приводу закону «Про освіту» [227]. Тут єдність позицій лідерів 

угорських організацій є показовою. 

На засадах аналізу обраних критеріїв із загальним результатом у 5 балів 

рівень етнічної консолідації угорської меншини визначено як «дуже високий». 

Результати вміщено у таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

Рівень етнічної консолідації угорської меншини (у балах) 

Критерій 

 

Етно- 

націо-

нальна 

спільнота 

Мовна 

стійкість 

Переважа-

ння 

етнічної 

ідентич-

ності 

Збереже-

ння 

культур-

них 

традицій і 

цінностей 

Ефективна 

діяльність 

національно-

культурних 

товариств 

Сконсолі-

дована 

діяльність 

етнічної 

еліти 

Всього 

Угорці  1 1 1 1 1 5 

 

У Закарпатській області угорська національна меншина перебуває на 

дуже високому рівні етнічної консолідації. Крім того, рівень політизації 

етнічності також один з найвищих в Україні. Адже угорська спільнота вже 

давно сформувала власні етнополітичні партії та перейшла від соціально-
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культурних до політичних вимог, висловлених країні проживання. Високий 

рівень етнічної консолідації супроводжується високим рівнем активного 

потенціалу згадуваної національної меншини. Причому етнонаціональний 

фактор угорської меншини постійно мав латентний деструктивний вплив на 

суспільно-політичні процеси. Це проявлялося у частій автономістській 

риториці окремих лідерів та організацій як з боку угорської меншини, так і з 

боку самої Угорщини, або у випадках, коли Українська держава намагалася 

провадити власну національну політику на своїй суверенній території. 

Прикладом, на нашу думку, є, як уже зазначалося, не цілком адекватна реакція 

угорської сторони на новий Закон України «Про освіту» і відмова від 

консультацій представників угорської меншини з МОН України, що 

безпосередньо продиктована впливом етнічної батьківщини. [241, с. 162].  

Запропоновану методологічну схему ми апробували також для аналізу 

кількісно меншої етнічної спільноти у статті «Етнічна консолідація ромської 

етнічної групи та її вплив на етнополітичну ситуацію на Закарпатті» [236]. 

Аналіз за визначеними критеріями дав змогу дійти наступних висновків: 

досліджувана спільнота перебуває на середньому рівні етнічної консолідації з 

результатом у 3 бали. На сучасному етапі можна говорити про активізацію 

процесу етнічної консолідації у ромському середовищі, зокрема у молодшого 

покоління. Саме лідери цього покоління виступають з ідеями консолідації і 

координації діяльності різноманітних ромських громадських організацій, 

політики відкритості, що націлена на боротьбу з упередженим ставленням 

суспільства до ромської громади та послаблення негативної тенденції до 

вимушеної ізоляції. Це, на наш погляд, сприятиме інтеграції ромської етнічної 

групи в українське суспільство. Етнонаціональний фактор у ромському 

середовищі також наростає у бік конструктивної співпраці етнічної групи і 

суспільства чи влади. До деструктивного впливу етнонаціонального фактора не 

зараховуємо прояви негативної діяльності деяких представників спільноти 

(жебракування, участь у незаконній діяльності та ін.), що спричинені 

передовсім вимушеним становищем, у якому нині існує ромська етнічна група, 
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оскільки активний потенціал колективного агента (всієї ромської етнічної 

групи) не несе загрози для суспільно-політичних процесів ні Закарпатської 

області, ні України [236, с. 48].  

Основні висновки цієї наукової розвідки були підтверджені нами під час 

участі як тренера у грантовому проекті «Боротьба з етнічною дискримінацією 

та антисемітизмом в Закарпатті», що здійснювався за підтримки Фонду 

сприяння демократії Посольства США в Україні від липня 2017 р. до червня 

2018 р. Тобто загалом, як і у випадку з дослідженням залучення конкретного 

регіону до процесу національної консолідації, цю схему можна 

використовувати для аналізу й інших етнонаціональних спільнот. 

Отже, ґрунтовно розглянуті етнонаціональні спільноти у поліетнічних 

регіонах перебувають на різному рівні етнічної консолідації. Підсумкові 

результати аналізу за визначеними критеріями подані у таблиці 3.9. 

Таблиця 3.9  

Етнічна консолідація спільнот у поліетнічних регіонах України (у балах) 

Критерій 

 

Етно- 

націо- 

нальна 

спільнота 

Мовна 

стійкість 

Переважа-

ння 

етнічної 

ідентич-

ності 

Збереже-

ння 

культур-

них 

традицій і 

цінностей 

Ефективна 

діяльність 

національно-

культурних 

товариств 

Сконсолі-

дована 

діяльність 

етнічної 

еліти 

Усього 

Кримські 

татари 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Румуни 1 1 1 1 1 5 

Угорці  1 1 1 1 1 5 

Болгари 1 0 1 1 1 4 

Молдовани 1 0 1 1 1 4 

Росіяни  1 0 1 1 0 3 

 

Як засвідчують дані таблиці, серед проаналізованих національних 

меншин кримські татари, румуни й угорці мають «дуже високий» рівень 

етнічної консолідації; болгари і молдовани – «високий»; росіяни – «середній». 

До того ж кримські татари, росіяни й угорці створюють три найвищі полюси 
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політизації не лише у поліетнічних регіонах, а й у всій України, чому сприяли 

історичні особливості розвитку спільнот. 

Етнонаціональний фактор досліджуваних національних меншин різниться 

за впливом на регіональні суспільно-політичні процеси. Конструктивним є 

вплив етнонаціонального фактора кримських татар, болгар, росіян (в Одеській 

області), румунів і молдован. Натомість таким, який має деструктивний 

характер, можна вважати етнонаціональний фактор росіян Криму, а також  

угорців Закарпаття, що проявлявся як латентний, а від початку україно-

угорського конфлікту має відкритий деструктивний вплив на суспільно-

політичні процеси в регіоні.  

 

 

Висновки до розділу 3 

У розділі проаналізовано конструктивні впливи етнонаціонального 

фактора на суспільно-політичні процеси. Група поліетнічних регіонів України 

обрана як «окремі випадки-кейси» для дослідження особливостей його прояву 

на регіональному рівні.  

Обґрунтовано, що конструктивний потенціал розглянутих впливів 

реалізується через процеси етнічної та національної консолідації. Доведено 

також залежність останньої від глибини етнонаціональних розбіжностей, які 

притаманні різним регіонам. На цій підставі поліетнічність можна вважати 

визначальним чинником процесу національної консолідації. Виокремлено 

критерії для визначення рівня залучення регіонів України до цього процесу, 

наявність яких, на основі аналізу результатів соціологічних опитувань 

українських та зарубіжних дослідницьких центрів, оцінювалася 1 балом. Сума 

отриманих балів переводилася у рейтингові рівні, де 0 – дуже низький, 1 – 

низький, 2 – середній, 3 – високий, 4 – дуже високий рівень. Такими критеріями 

є: 1) поширеність української мови у регіоні (як рідної мови; як мови 

спілкування, в освіті й ЗМІ; за рівнем мовної асиміляції в україномовне 

середовище); 2) переважання національно-державної (громадянської) 
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ідентичності у населення регіону (порівняно з іншими видами ідентичності – 

локальною, регіональною, етнічною); 3) підтримка більшістю населення 

регіону національної ідеї (через ставлення населення до питань унітарності, 

суверенності, територіальної цілісності України, автономії чи відокремлення 

власного регіону тощо); 4) підтримка у регіоні національних цінностей (і 

цінностей історико-культурної сфери, заглиблених у минуле, і цінностей 

соціально-політичної сфери, які належать до теперішнього та майбутнього). 

Запропоновану методологічну схему аналізу можна використовувати для 

визначення рівня залучення до процесу національної консолідації кожного 

регіону України. Після її апробації на прикладі поліетнічних регіонів виявлено, 

що у цих регіонах процес національної консолідації відбувається з різною 

швидкістю і перебуває на різних рівнях: Закарпатська і Чернівецька області – 

на високому рівні, Одеський регіон – на середньому, а Крим до анексії 

визначено нами як такий, що перебував на дуже низькому рівні залучення до 

процесу консолідації. Ці відмінності не в останню чергу пов’язані з 

особливостями проявів етнонаціонального фактора у змісті динаміки 

політичних процесів. Хоча доцентровий процес побудови української нації 

простежується майже у всіх регіонах, окрім Криму, де він був перерваний 

окупацією півострова. 

Обґрунтовано, що процес національної консолідації держави з 

поліетнічним складом населення, у тому числі й України, супроводжується 

процесами етнічного згуртування спільнот на її території. Консолідаційні 

процеси у середовищі найбільших національних меншин поліетнічних регіонів 

України, де наявні стійкі множинні ареали їхнього компактного розселення, і 

вони стали активними колективними суб’єктами регіональних суспільно-

політичних процесів, досліджено на основі аналізу визначених критеріїв: 

1) мовної стійкості в умовах іноетнічного середовища; 2) переважання етнічної 

ідентичності над національно-державною; 3) збереження культурних традицій і 

цінностей; 4) ефективної діяльності національно-культурних товариств, 

громадських організацій або політичних партій; 5) сконсолідованої діяльності 
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етнічної еліти з метою захисту інтересів представників своєї спільноти. Ці 

критерії оцінені на засадах опрацювання фактологічного й статистичного 

матеріалу, який стосується визначеної проблематики, розміщеного у 

відкритому доступі й у ЗМІ. Їх наявність, за прикладом попереднього 

підрозділу, оцінена 1 балом, а сума відповідних балів переведена у рейтингові 

рівні, де 1 – дуже низький, 2 – низький, 3 – середній, 4 – високий, 5 – дуже 

високий рівень етнічної консолідації досліджуваної спільноти. 

Таку методологічну схему можна застосовувати з метою визначення 

рівня етнічної консолідації кожної подібної спільноти і, на цій основі, 

конструктивності або деструктивності впливів її активного потенціалу на 

суспільно-політичні процеси як в окремому регіоні, так і у всій державі. На 

підставі апробації схеми виявлено, що етнонаціональні спільноти, про котрі 

йшлося (росіяни й кримські татари в Криму; росіяни, молдовани та болгари в 

Одеській області; румуни і молдовани в Чернівецькій області, румуни й угорці 

у Закарпатській області), перебувають на середньому, високому або дуже 

високому рівнях етнічної консолідації, а їх активний потенціал переважно має 

конструктивний вплив на суспільно-політичні процеси. Винятки становлять 

лише російська спільнота в Криму, деструктивний вплив етнонаціонального 

фактора якої посприяв окупації півострова, і угорська меншина в Закарпатті, де 

він тривалий час мав латентний деструктивний, а з виникненням україно-

угорського конфлікту, початковим приводом до якого стали окремі положення 

нового Закону України «Про освіту», відкритий деструктивний вплив на 

суспільно-політичні процеси в регіоні й у країні.  

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях 

дисертанта [236; 237; 239; 241; 248; 251]. 
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РОЗДІЛ 4 

ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ ОКРЕМИХ  ЕТНОСПІЛЬНОТ  

НА ПОЛІТИЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ В УКРАЇНІ 

 

4.1. Причини та наслідки етнополітичних загроз у поліетнічних 

регіонах України 

Збройна агресія Росії проти України й анексія Криму актуалізували 

потребу дослідження особливого типу загроз – етнополітичних – для розвитку 

суспільства та держави, виявлення їх основних причин і наслідків. Адже після 

подій 2014 р. стало чітко зрозуміло, що етнонаціональний фактор може 

виявитися інструментом у руках окремих суб’єктів суспільно-політичних 

процесів з метою задоволення власних інтересів, які часто суперечать 

національними інтересами держави. Не маємо на увазі його абсолютну 

конфліктогенність, а лише те, що за певних умов вплив саме активного 

потенціалу окремих етноспільнот становить суттєву загрозу для розвитку 

держави і суспільства.  

На першому плані тут постають поняття «етнополітична стабільність» і 

«етнополітична загроза». Український науковець С. Асланов розуміє 

етнополітичну стабільність як властивість і стійкий стан етнополітичної 

системи, що забезпечує збереження її структури, функціонування та розвиток в 

умовах внутрішніх та зовнішніх викликів [8, с. 404–405]. Окрім того, автор 

констатує нерозривний взаємозв’язок етнополітичної стабільності й 

національної безпеки. Він наголошує: «Без забезпечення національної безпеки 

у низці сфер для основних об’єктів неможливо говорити про стабільність у 

жодній політичній системі та її внутрішньому і зовнішньому середовищах. І, 

навпаки, без формування й підтримання стабільності, в тому числі 

етнополітичної, неможливе забезпечення національної безпеки» [8, с. 407]. 

Щодо поняття «етнополітична загроза», то, на нашу думку, саме його 

формулювання достатньо вдале, адже загроза – це можлива небезпека, яка 

через певні причини може реалізуватися, порушити політичну стабільність та 
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потенційно мати негативні наслідки, у нашому випадку – для всієї 

етнополітичної сфери у державі. Підхід до виокремлення подібних загроз, 

ризиків і викликів у кожного науковця різний, тому їх єдиного переліку наразі 

не існує.  

Проте, перш ніж почати дослідження зазначеної проблеми, потрібно 

розглянути її історичні передумови. І тут ми дотримуємось думки 

В. Котигоренка, який зазначає, що незбіг етнічних інтересів, з приводу якого 

виникають конфлікти в етнонаціональних відносинах має, зазвичай, давнє 

коріння в сучасному ґрунті [102, с. 118]. Тобто значущі передумови 

етнополітичних загроз приховуються у минулому, а точніше – в особливостях 

історичного розвитку територій, які ми аналізуємо. Серед таких передумов для 

України визначальною стала політика СРСР щодо етнонаціональних спільнот. 

Звертаємо на неї особливу увагу, оскільки вона в жодному випадку не 

співвідносилася з еволюційними тенденціями формування етнонаціонального 

складу окремих територій. Така політика ґрунтувалася на територіальних 

способах впливу через усунення етнічного розмаїття, найчастіше 

насильницькими методами для побудови єдиного «радянського народу» й 

ідеологічного домінування у державі російської культури та мови. Причому, 

розглядаючи подібну «міграційну політику» СРСР, ми враховуємо насамперед 

її спадщину в подальшому, а саме – проблеми, пов’язані з процесом повернення 

етнічних груп після розпаду СРСР, її вплив на формування сучасного 

етнонаціонального складу всієї України та регіонів, місць компактного 

розселення спільнот. 

Найвдаліший приклад для аналізу таких передумов – ситуація в Криму. 

Адже радянське керівництво у 1944 р. на півострові здійснило насильницьку 

депортацію кримськотатарського народу в Узбецьку РСР. Згодом також 

розпочалася операція з виселення вірмен, болгар і греків. Підставою для 

депортації цих етнічних груп Криму була Постанова Державного комітету 

оборони СРСР від 2 червня 1944 р., де так само, як і кримські татари, ці групи 

звинувачувалися у співпраці з німецькими окупантами й підлягали виселенню у 
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спецпоселення в Казахстан, на Урал, у Сибір і Башкирію [257, с. 132]. Звільнені 

території займали етнічні росіяни і за рахунок заохочувальної міграції їхня 

частка у складі населення півострова за період СРСР суттєво зросла. Якщо 

згідно з переписом 1939 р. у Криму налічувалося 49,6% росіян, 19,4% 

кримських татар, 13,7% українців, то за переписом 1989 р. – 65,6% росіян, 

26,7% українців і 1,9% кримських татар [8, с. 315].  

Після офіційного входження Північної Буковини та Закарпаття до складу 

УРСР (1946 р.) депортації та інших репресій зазнали угорці й румуни, котрі 

проживали на цих територіях. Уже в 1940 р. деякі румунські села повністю 

зникли, а багато інших втратили кілька сотень родин. Угорське населення 

Закарпаття відправляли до концентраційних таборів «за співпрацю Угорщини з 

нацистською Німеччиною» [102, с. 128]. Примусові переселення відбувалися і у 

формі міждержавних взаємоевакуацій (між УРСР та Чехословаччиною, 

Румунією і Польщею), зумовлених повоєнними домовленостями і 

територіальними змінами [102, с. 124–128]. У різні роки мали місце 

добровільно-примусові переселення, організовані владою, з України в Карелію, 

Приморський та Хабаровський край, на Сахалін, Камчатку, в Ростовську 

область, Казахстан на «побудову комунізму» й освоєння «цілини» [102, с. 130–

131]. Переселяли переважно саме етнічних українців. 

Найбільш характерним наслідком такої політики після розпаду СРСР став 

процес повернення в Україну раніше виселених чи переселених етнічних груп. 

Його головними складниками були репатріація етнічних українців і вихідців з 

України інших національностей та їхніх нащадків [102, с. 137]. Вона 

безпосередньо ускладнила їхню інтеграцію в українське суспільство. Яскравий 

приклад – репатріація кримських татар, де вирізнилися такі групи проблем 

інтеграції у кримське суспільство: 

1) політико-правові (невизнання кримських татар корінним народом 

України, невизнання національних органів самоврядування (Курултай, 

Меджліс), відсутність закону про статус кримськотатарського народу, 
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недостатнє представництво в органах державної влади та «силових структурах» 

Криму);  

2) соціально-економічні (питання земельної приватизації, житла, 

забезпечення роботою, нерозвиненості інфраструктури в місцях компактного 

проживання репатріантів); 

3) культурно-освітні (потреба у відкритті шкіл з кримськотатарською 

мовою навчання, поверненні кримськотатарської топоніміки, налагодженні 

функціонування в АРК кримськотатарської мови, збереженні культурних 

цінностей) [217, c. 22-23].  

Українська влада вирішувала переважно проблеми культурно-освітнього 

та соціально-економічного блоків, а до блоку політико-правових питань 

інтеграції взялася лише після анексії Криму Росією. Причому ми вважаємо, що 

основною причиною стало не альтруїстичне бажання вирішити конкретну 

проблему, а прагматичний розрахунок на збереження проукраїнської позиції 

кримських татар після анексії півострова. 

Зауважимо, що політика колишнього СРСР стосовно етнонаціональних 

спільнот зумовила становлення сучасного національного складу регіонів 

України, формування місць компактного розселення етнонаціональних 

спільнот, переважання в окремих регіонах одних етнічних груп (як, до 

прикладу, в Криму) та виникнення проблем, пов’язаних з репатріацією інших. 

Тому не можна відкидати, що багато суперечностей, які виникають у регіонах 

України, мають коріння в минулому – в політиці СРСР спрямованій на 

усунення етнічного розмаїття у межах своїх кордонів. Хоча безпосередні 

причини виникнення та реалізації етнополітичних загроз в Україні трохи інші. 

До таких причин ми зараховуємо: 

1) розбіжності у баченні свого подальшого розвитку між 

етнонаціональною спільнотою та владою країни, на території якої вона 

проживає; 

2) використання етнонаціонального фактора у політичних іграх (як 

етнічною елітою спільноти, так і політичною елітою регіону або країни); 
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3) впливи та підбурювання ззовні, що здійснюють певні держави з 

метою досягнення власних інтересів. 

Такі причини найбільш яскраво проявляються у відносинах між 

суб’єктами суспільно-політичних процесів, до котрих, з нашого погляду, 

належить держава як політичний інститут, її владно-політична еліта на різних 

рівнях, етнонаціональні спільноти, їхні етнічні еліти, а також суспільно-

політичні організації, в тому числі політичні партії, громадські організації 

національних меншин тощо [250, с. 64]. Ці причини тісно взаємопов’язані, тому 

їх можна аналізувати лише у нерозривному контексті. Розглянемо детальніше 

прояви таких причин на конкретних прикладах з поліетнічних регіонів України, 

оскільки саме у цих регіонах виникнення та реалізація етнополітичних загроз є 

найбільш небезпечною для «виживання» держави і збереження стабільності у 

суспільстві. 

 Перша причина – це розбіжності у баченні свого подальшого розвитку 

між етнонаціональною спільнотою та владою країни, на території якої вона 

проживає. Такі розбіжності найпомітніші у відносинах кримськотатарської, 

угорської та російської спільнот з Українською державою [250, с. 64]. 

В Українській державі від початку здобуття незалежності існували різні 

погляди на питання статусу кримських татар, відмінність між котрими 

приховується у вихідному визначенні: кримські татари є окремим народом-

нацією, яка має право на свою територію і власне політичне життя, чи їх варто 

вважати національною меншиною. Між цими двома крайніми позиціями можна 

виявити й проміжну, що тяжіє до першої позиції та пов’язана з визнанням за 

кримськими татарами права на національно-територіальну автономію. 

Український науковець Б. Парахонський стверджує позитив такого вирішення, 

бо саме в цьому випадку можна зберегти цілісність Української держави, а 

також частково реалізувати право кримськотатарського народу на 

самовизначення [155, с. 27–29]. Проте основними ідеями, які сповідують усі 

організаційно структуровані представники кримськотатарського народу, є 

репатріація, національна державність і національно-культурне відродження 
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[164, с. 207]. Зокрема Курултай і Меджліс, в установчих документах котрих 

ідея державності на підставі корінного статусу кримських татар є ключовою.  

Так, головна мета діяльності Меджлісу – відновлення державності 

кримськотатарського народу на всій території Криму та створення умов для 

його вільного розвитку на основі права народу на самовизначення [164, с. 204–

205]. Натомість частина науковців, етнічно української політичної еліти й еліти 

спільнот, належність яких до національних меншин визначається без певних 

застережень, наполягали на тому, що до розв’язання цієї проблеми не потрібно 

застосовувати якісь особливі підходи [102, с. 223]. Інші вчені системно 

доводила, що в Україні не існує «корінних народів» (у розумінні, викладеному 

в Конвенції Міжнародної організації праці № 169 від 1989 р.), оскільки 

вітчизняні законодавство і більшість наукових практик ґрунтуються на 

визнанні пріоритетності прав особи та громадянина у забезпеченні як 

індивідуальних, так і групових прав та свобод [110, с. 143]. Тому за відсутності 

преференцій від статусу має зникнути, з одного боку, конфліктогенність, а з 

іншого – привабливість постановки питання у такому ключі.  

До уваги зовсім не береться, що кримські татари розвивали в Криму 

власну державність у минулому чи те, що інші спільноти мають змогу 

одержувати допомогу від етнічних батьківщин, а кримські татари такої 

можливості позбавлені. Така ситуація ставить їх у цілковиту залежність від 

наданого їм Українською державою обсягу прав і можливостей [102, с. 223]. 

Парадоксальність полягала ось у чому: до подій лютого-березня 2014 р., тобто 

анексії Росією Криму, кримські татари підтримували першу статусну позицію, 

Україна ж дотримувалася засад другої позиції й сторони не бажали поступатися 

одна одній. Хоча вирішення всіх проблем, які накопичувалися за роки 

незалежності, приховується, вважаємо, у третій статусній позиції – визнанні за 

кримськими татарами права на національно-територіальну автономію в складі 

України. Проте цьому перешкоджали законодавча невизначеність, відсутність 

політичної волі й російський чинник на півострові [250, с. 64–65]. 
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Схожі проблеми виникають і з російською меншиною на території 

України, хоча говорити про сумісність порівняння цих двох випадків не 

доводиться. Адже кримські татари – автохтонні жителі Криму, вони не мають 

іншої історичної батьківщини, а для посягання росіян, що проживають в 

Україні, на державний устрій і територіальну цілісність не існує жодного 

підґрунтя чи об’єктивних причин – самі вони заохочуються ззовні [250, с. 65].  

Проблема російської спільноти пов’язана зі зміною її статусу –  

переходом у статус національної меншини після проголошення незалежності 

України. Адже, беззаперечно, у межах СРСР росіяни мали статус домінуючого 

етносу [102, с. 199]. Такий статус не спонукав до етнополітичної активності, 

оскільки основні потреби задовольнялися достатньо повно [137, с. 10]. Однак 

після розпаду СРСР етнічні росіяни України перетворилися на чисельну, 

розселену в багатьох регіонах, впливову мовно, культурно і ціннісно, але все-

таки національну меншину. Статусні зміни, звісно, вплинули на індивідуальне 

й колективне самоусвідомлення всередині російської спільноти, зумовлюючи 

певну розгубленість або активне несприйняття нової ситуації [102, с. 216]. Тому 

російська етнічна еліта зробила ставку на утвердження російських культурних 

цінностей і дискримінацію української мови та культури в районах з більшою 

часткою росіян. Саме там найбільш популярні ідеї слов’янофільства й 

проросійські настрої [110, с. 135], які підживлюються не без сприяння 

регіональної еліти.  

Приклади діяльності етнічних росіян на збереження домінування та 

покращення свого статусу у поліетнічних регіонах ми вже розглядали у 

попередньому розділі. Звернемо лише увагу на ситуацію в Криму, де реакція на 

зміну статусу була найгострішою і призвела до політизації етнічності на 

засадах «російського націоналізму», в основі якого положення про 

конституційне закріплення статусу російської мови як державної; визнання 

росіян державотворчою нацією поряд з українцями; посилення інтеграційних 

процесів у стосунках з Росією, країнами СНД та ін. [137, с. 14]. Конкретно в 

Криму до них зараховувалася й ідея «повернення Криму» до складу Російської 
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Федерації, а соціокультурний механізм політичної стратегії «російського 

націоналізму» мав на півострові найбільш варіативну сукупність інструментів 

його використання, які застосовувалися з метою ствердження ідеологеми 

«Крим – це частина Росії» [164, с. 265–266].  

Нерідко з політичними силами й організаціями «російського 

націоналізму» відверто солідаризувалися владні структури автономії, що 

зумовлювало суперечності передусім із центральною владою в Україні, 

національно-демократичними політичними силами та кримськотатарським 

рухом [44, с. 385]. Найпоказовіший приклад – проголошення 5 травня 1992 р. 

державної самостійності Республіки Крим. Якби не жорсткі дії центру і протест 

Меджлісу кримськотатарського народу проти такого рішення кримського 

парламенту, то невідомо, чи Крим би не вийшов зі складу України ще 1992 р.    

На сучасному етапі прояви сепаратизму в регіонах, де домінує російська 

культурна традиція, спровоковані ще й різницею у баченні власного 

геополітичного майбутнього між населенням, яке тяжіє до Росії, та владою, що 

взяла курс на євроінтеграцію. У зоні ризику – Одеський регіон, де ідеологічні 

маркери великої частини населення у питанні ставлення до ЄС, НАТО та СРСР 

кардинально протилежні загальнонаціональним показникам [250, с. 65]. Це 

ілюструють опитування громадської думки, наведені у підрозділі 3.1.  

Після проголошення незалежності питанням статусу почали займатися 

також представники інших етнонаціональних спільнот на території України. З-

поміж них вирізняються румунська й угорська національні меншини, де 

розбіжності між ними та Українською державою стосуються насамперед 

питань політичного представництва, доступу до влади, вимог надання 

національно-територіальної автономії на історичній території компактного 

проживання, навіть заклику до перегляду державних кордонів.  

У першому випадку автономістські прагнення румунської меншини 

Чернівецької області непостійні. Вони час від часу виносяться на порядок 

денний, підтримуючись румунськими політичними колами. Це, скажімо, 

приклад резолюції так званої Асамблеї румунів Буковини у 2015 р. з вимогою 
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надання буковинським румунам автономії, що виявилася фейковою [74]. Як 

зазначає О. Кривицька, «конфліктність процесу повноцінного розвитку 

румунського етносу зумовлюється певною політикою правлячих кіл Румунії, 

які відверто висувають територіальні претензії до України, що, безперечно, 

підігріває формування антиукраїнських настроїв серед румунського населення» 

[110, с. 133].  

Натомість у випадку з угорською меншиною етнічна еліта через ТУКЗ 

систематично висуває до влади вимоги про надання угорській меншині 

Закарпаття національно-територіальної автономії в різноманітних 

модифікаціях, котрі влада Угорщини активно підтримує. Ще в 1991 р. за 

ініціативи ТУКЗ був проведений локальний референдум у Берегівському районі 

стосовно утворення Угорського автономного територіального округу (за таку 

ініціативу висловилися 81,4% виборців району, які взяли участь у голосуванні). 

Це рішення влада не підтримала, тому з 2000 р. ТУКЗ почало просувати ідею 

формування Притисянського району як об’єднання населених пунктів 

Берегівського, Ужгородського, Мукачівського та Виноградівського районів із 

компактним проживання угорського населення в Закарпатській області [62, 

с. 78]. Після створення на базі ТУКЗ політичної партії «КМКС» Партія угорців 

України її тодішній лідер М. Ковач ще активніше почав просувати таку ідею, 

зокрема перед черговими виборами.  

Від 2015 р. на порядку денному перебуває видозмінений варіант 

попередніх ініціатив – формування угорського територіального району на 

підставі добровільного об’єднання громад у зв’язку з реформою 

децентралізації. У травні 2015 р. на засіданні Об’єднання прикордонних органів 

самоврядування Закарпаття, створеного ще у 2007 р. міськими та сільськими 

головами територій компактного проживання угорців, була прийнята заява, де 

йшлося зокрема про те, що для асоціації дуже важливо, аби у межах 

децентралізованого процесу створили район, до складу якого входили би 

угорські населені пункти [78]. Така ініціатива знову походила від «КМКС» 

Партії угорців України. Її прес-секретар у грудні 2015 р. заявила, що невдовзі 
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розпочнеться об’єднання громад з метою створення району із центром у 

м. Берегово та 170-тисячним населенням, в якому 115 тис. становили б угорці 

[78]. Хоча такі слова влада так і не підтвердила. 

Друга причина – використання етнонаціонального фактора у політичних 

іграх (як етнічною елітою спільноти, так і політичною елітою регіону або 

країни). У цьому контексті необхідне чітке розуміння дуже поширеного в 

Україні явища – «етнізації політики», коли певні політичні, квазіполітичні 

утворення і політики часто упереджено ідеологізують і політизують окремі 

факти минулої та сучасної проблемної міжетнічної взаємодії, гіперболізують 

відмінності у релігійних і мовних перевагах, традиціях та культурі громадян 

різної національності й території проживання, в їхньому ставленні до 

історичних постатей, міфів, пам’ятників, до версій та інтерпретацій фактів 

минулого і сучасного [54, с. 10–11]. Тобто з метою досягнення власних 

прагматичних цілей вони використовують найпоширеніші стереотипні 

уявлення населення, що спричиняє натомість посилення регіоналізму та 

підвищення рівня нетерпимості ущемлених етнонаціональних спільнот. 

Прикладами використання етнонаціонального фактора у політичних іграх в 

Україні є відносини влади й етнонаціональних спільнот у Криму до його анексії 

Росією, «політичне русинство», етнізація політики під час виборів, діяльність 

етнополітичних партій тощо [250, с. 66]. 

Політичні причини виникнення етноконфліктних ситуацій у Криму 

зазвичай були пов’язані з егоцентричними діями одного із суб’єктів 

етнополітичних відносин, що зумовлювали насторожену чи навіть ворожу 

реакцію протилежної сторони [102, с. 322]. Саме у цьому регіоні 

спостерігається постійність виникнення таких явищ, яка в інших поліетнічних 

регіонах відсутня. В останніх названа причина актуалізується лише під час 

виборчих або певних політичних кампаній, коли один із суб’єктів такої 

кампанії має етнічні характеристики. Натомість влада автономії часто 

апелювала до етнічних почуттів російської більшості, що формувало усталене 

переконання про її особливу прихильність до етнічних росіян. Такі підозри 
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ґрунтуються на фактах її пасивності стосовно дій, що безпосередньо кидали 

виклик кримськотатарським цінностям і спричиняли відверті конфліктів [102, 

с. 397]. У стосунках з репатріантами влада використовувала риторику про рівні 

права усіх національних меншин регіону. Хоча вирішенню низки політичних і 

правничих аспектів їхнього повернення в Україну перешкоджало небажання 

проросійськи налаштованих владних органів іти на компроміс у конкретних 

питаннях. Це, до прикладу, небажання влади автономії усунути обмеження в 

доступі до владних структур кримських татар та інших репатріантів, які 

вимагали квотування, що дало би їм змогу гарантовано обирати своїх 

представників у органи влади. Справедливо буде згадати про короткий період 

функціонування обраної на квотній основі кримськотатарської фракції у 1994–

1998 рр. Однак під тиском кримських комуністів із закону про вибори, за яким 

обиралися органи влади АРК у 1998 р., статті про квоти для репатріантів були 

вилучені [102, с. 315].  

Доцільно зауважити, що центральна українська влада ніколи не 

застосовувала повною мірою або застосовувала дуже невміло той потенціал, 

який мала кримськотатарська спільнота. Адже, безсумнівно, кримські татари, 

маючи основною метою участі у політичному процесі здобуття права на власну 

державність у територіальних межах суверенної демократичної України, 

сформувалися у своїй домінантній чисельності як найбільш проукраїнська сила 

в АР Крим [164, с. 227]. Натомість етнонаціональна політика України щодо 

автономії ґрунтувалася фактично на засадах балансування між кримськими 

татарами та проросійським населенням, які мали діаметрально протилежні 

вимоги до влади. У різні періоди розвитку держави офіційний Київ називав 

усілякі причини для відмови задоволення основних вимог кримськотатарської 

еліти. Хоча причина завжди була одна й та сама: Україна, проголосивши себе 

демократичною державою, так і не змогла побороти опір «проросійської» 

кримської влади відновленню прав корінного народу [250, с. 66].   

Ситуація зрушила з мертвої точки тільки лише подій узимку 2013–

2014 рр.: парламентарі на чолі з народним депутатом України М. Джемілєвим 
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почали розглядати можливість прийняття закону про статус 

кримськотатарського народу, а в подальшому – розробку законодавчої бази для 

співпраці й уникнення конфліктних ситуацій. Проте після анексії Криму все 

змінилося. Кримські татари дочекалися Постанови Верховної Ради України, де 

йшлося про необхідність розробки закону з визнання їх корінним народом 

Криму [172], вже після фактичної окупації півострова Російською Федерацією. 

На основі цієї Постанови були прийняті Закон України «Про відновлення прав 

осіб, депортованих за національною ознакою» [171]. На стадії розробки 

перебуває проект Закону України «Про статус кримськотатарського народу». 

Хоча лідер кримськотатарського національного руху М. Джемілєв схвально 

оцінив ухвалений закон про реабілітацію депортованих, але, за його словами, 

наявних українських законів, які регламентують права кримських татар, в 

умовах окупації Криму Росією недостатньо [168]. Адже всі ці закон можна буде 

цілковито реалізувати тільки у процесі реінтеграції Криму. 

Розглянемо також ідею та рух за політичне русинство, що розгорнувся на 

Закарпатті. «Русинофільство» виникло на хвилі загального етнічного 

відродження в Україні як рух за визнання закарпатських русинів окремим від 

українців етносом [102, с. 328]. Так, у лютому 1990 р. в Ужгороді було створено 

обласне культурно-освітнє Товариство карпатських русинів, яке швидко 

політизувалося, і вже у вересні 1990 р. воно поширило «Декларацію Товариства 

карпатських русинів про повернення Закарпатській області статусу автономної 

республіки» [62, с. 88–89].  Згодом частина русинського руху політизувалася 

також у напрямі просування ідеї виходу Закарпаття зі складу України.  

Власної політичної партії русини не мають, хоча спроби її створення 

мали місце. Оскільки ж русинські партії формувалися в умовах гострої 

конкуренції лідерів, без конкретної соціальної бази, вони не мали жодних 

перспектив [62, с. 95]. Разом з тим, станом на початок 2018 р. діяло 11 

русинських громадських організацій з обласним статусом [211]. Самі лідери 

русинського руху, в тому числі М. Бобинець, вирізняють два окремих напрями 

«політичного русинства» – проросійський та проєвропейський. Визначальну 
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рису першого напряму становить антиукраїнське сепаратистське спрямування. 

Його представники (П. Гецко, Д. Сидор та ін.) орієнтуються на Росію та 

вимагають визнання окремої «русинської національності», надання автономії 

чи навіть незалежності регіону Закарпаття. Проєвропейський напрям більш 

чисельний і саме з ним намагаються ідентифікуватися більшість лідерів 

русинського руху (М. Бобинець, Є. Жупан та ін.). Основна мета цієї течії –  

визнання на законодавчому рівні окремої національності «русин». Така ідея 

поширюється переважно внаслідок здійснення громадського та медійного тиску 

на органи влади [183, с. 4–6]. 

Ми дотримуємося думки М. Дністрянського, що політичне русинство в 

своїй основі – штучне явище, в конструюванні якого значну роль відіграли як 

окремі особи (наприклад, американський історик угорсько-українського 

походження П. Магочі), так і політичні структури сусідніх держав [44, с. 253]. 

Саме тому ми розглядаємо його у частині використання етнонаціонального 

фактора (у цьому випадку штучно виокремленого) у політичних іграх. Штучне 

«конструювання етнічності» відбувається через максимальне відокремлення 

цієї етнографічної групи від української нації та ґрунтується на подвійній 

(загальноукраїнській і локально-русинській) ідентичності [250, с. 66]. 

Незважаючи на те, що політичне русинство, як стверджує 

М. Дністрянський, зосереджене переважно в українсько-угорській 

етноконтактній смузі [44, с. 254], воно набуло ознак антидержавництва і 

сепаратизму. Проявляється через друкування «наукових праць» історичного 

характеру, де робляться спроби обґрунтувати відокремленість Закарпаття від 

України саме за сприяння певних політичних сил Угорщини, Словаччини (а, з 

нашого погляду, – і з Росії), за підтримки окремих місцевих органів влади і 

промисловців [184, с. 142]. Найяскравіший приклад – визнання на рівні 

Закарпатської обласної ради у березні 2007 р. національності «русин», яке 

відбулося за протекцією В. Балоги – тодішнього очільника Секретаріату 

Президента України [62, с. 91]. Подібне рішення є політичною спекуляцією, що 

вигідна місцевій владі з економічних міркувань як інструмент отримання 
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контролю над ресурсами регіону [184, с. 142]. Воно, з-поміж іншого, 

спровокувало більш активні дії русинських активістів. Скажімо, у 2008 р. 

Другий конгрес підкарпатських русинів прийняв «Акт проголошення 

відтворення русинської державності», яким було проголошено створення 

автономної республіки з назвою «Підкарпатська Русь» [109, с. 140]. 

Сучасні русинські активісти намагаються скористатися з можливої 

ініціативи щодо формування кримськотатарської національно-територіальної 

автономії в Україні. Так, 5 жовтня 2016 р. голова обласної спілки громадських 

організацій «Народна рада русинів Закарпаття» Є. Жупан акцентував на тому, 

що створення територіальної автономії для кримськотатарської меншини й 

ігнорування подібних ініціатив на Закарпатті, що стосуються автономних прав 

закарпатських русинів, матиме дискримінаційний характер [183, с. 6]. 

Існування та діяльність згадуваних уже етнополітичних угорських 

(«КМКС» Партія угорців України, Демократична партія угорців України) і 

російських («Руський блок», «Руська Єдність», «Союз» та ін.) партій в Україні 

засвідчує політизацію етнічностей. Хоча у випадку, коли такі партії 

використовують етнонаціональний фактор власної етнічності для досягнення 

певних прагматичних цілей їхніх лідерів, а основним електоратом для них стає 

певна група з конкретною етнонаціональною ідентичністю, щодо якої 

формується політична програма цієї партії, це є також прикладом етнізації 

політики [250, с. 67]. Адже ці партії формують свою програму не з огляду на 

головні потреби етнонаціональної спільноти, що вони представляють, а 

орієнтуючись на потреби їхніх лідерів або протекторів, якими вони підміняють 

потреби спільноти.  

Найчастіше така етнізація спостерігається в процесі виборчих кампаній, 

тому виокремимо приклад етнізації політики під час виборчих кампаній, 

основну мету якої становить, звісно, прихід до влади. В Україні цієї мети, як 

правило, досягають через застосування наявних регіональних етнокультурних 

відмінностей. Події виборчих кампаній, починаючи з 2004 р., виявили 

проблему регіонального сепаратизму, яка насправді стала наслідком тенденції 
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до «федералізації» виконавчої влади на місцях. Політичні еліти з метою 

власних прагматичних цілей провокували регіональне протистояння на засадах 

діаметрально протилежних міфологем історії [110, с. 149]. Український 

дослідник Ю. Остапець дуже влучно зауважив: «Культурно-мовно-етнічні 

відмінності між регіонами країни, які завжди були лише відмінностями і ніколи 

не переходили в розряд пріоритетних у свідомості простих людей, зусиллями 

КПУ, Партії регіонів, ПП «Наша Україна», регіональних олігархів, керівників 

держави, а також російської пропаганди перетворилися в основні лінії 

партійно-політичного розмежування, на яких, починаючи з 2004 р., базується 

партійна і електоральна політика в Україні» [152, с. 15].  Справді, як стверджує 

І. Доцяк, ідея протиставлення регіонів, наявності радикальних політико-

культурних відмінностей в їх ідентифікації використовувалася майже всіма 

політичними силами, які прагнули зберегти монополію на підтримку свого 

електорату в певних областях України [47, с. 197].  

Така практика, крім мобілізації «потрібної» частини електорату, сприяла 

також накопиченню деструктивного потенціалу етнонаціонального фактора. У 

зв’язку з чим значно посилилися регіоналізація електоральних симпатій, 

суспільні протиріччя довкола мовних, релігійних, етнокультурних цінностей, 

коли у політичному дискурсі цілеспрямовано акцентувалася тема «двох 

Україн» [54, с. 11], а також політизація етнічності, що зумовлює виникнення 

загроз етнополітичній стабільності держави. Адже, скажімо, в поліетнічних 

регіонах України на перебіг виборчих кампаній істотно впливає позиція 

компактно розселених там національних меншин та їхніх лідерів. Найбільш 

активними у цьому сенсі є угорці Закарпатської, румуни Чернівецької області, 

болгари і молдовани Півдня Одеської області, росіяни та кримські татари в 

АР Крим.  

Підтримку таких виборців у загальнонаціональних виборах забезпечує 

переважно співпраця політичних партій або кандидатів з лідерами 

етнонаціональної спільноти. Прикладів такої співпраці, яка привела до різних 

результатів, існує безліч. На виборах до ВР АРК у 2006 р. партія «Руський 
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блок» об’єдналася зі загальноукраїнською Партією регіонів, що допомогло їм 

сформувати більшість у кримському парламенті [54, с. 229–230]. Напередодні 

президентських виборів 2010 р. румунська громада України задекларувала 

співпрацю та підтримку кандидата у Президенти В. Януковича. Це посприяло 

його перемозі у Герцаївському районі Чернівецької області, попри загальну 

перевагу в області кандидата Ю. Тимошенко [54, с. 232–233]. Подібна ситуація 

спостерігалася і в Болградському районі Одеської області, де на 

парламентських виборах 2007 р., і на президентських виборах 2010 р. Партія 

регіонів та В. Янукович отримали значно більшу (в середньому на 10%) 

підтримку, ніж по області [54, с. 233]. На позачергових виборах до парламенту 

2007 р. «КМКС» Партія угорців України підтримувала виборчий блок «Наша 

Україна – Народна Самооборона», який запропонував її керівникові М. Ковачу 

99 місце у своєму списку, а ДПУУ підтримувала Соціалістичну партію, що 

віддала представнику ДПУУ М. Товту 11 місце у списку партії. Проте за 

результатами виборів ці місця в обох випадках не стали для кандидатів 

прохідними [62, с. 82].  

Таке залучення електорату певних етнонаціональних спільнот вигідне для 

обох сторін, бо одна з них отримує голоси виборців, а інша висуває вимоги, які 

гіпотетично повинні бути виконані з приходом до влади першої. Хоча 

наголосимо: конфліктний момент тут закладений саме в гіпотетичності їх 

виконання. Адже зазвичай після приходу до влади подібні вимоги рідко 

задовольняються, що зумовлює невдоволення та подальшу політизацію 

меншини [250, с. 67–68]. Наприклад, перед президентськими виборами у травні 

2014 р. було підписано Спільну декларацію кандидата на пост Президента 

України П. Порошенка і Товариства угорської культури Закарпаття в особі 

В. Брензовича, де П. Порошенко зобов’язався забезпечити, зокрема, мовні 

права національних меншини на основі Європейської хартії регіональних мов 

та мов меншин [222]. Саме на цю угоду посилалися офіційний Будапешт і 

керівники угорських громадських організацій у відповідному відкритому листі 
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до Президента України, коли акцентували на порушенні домовленостей з боку 

П. Порошенка після прийняття нового Закону України «Про освіту» [25]. 

Третю причину виникнення та реалізації етнополітичних загроз у 

поліетнічних регіонах України становлять впливи та підбурювання ззовні, що 

здійснюють певні держави з метою досягнення власних інтересів. Такий вплив 

у етнополітичній сфері найчастіше постає як підтримка етнічними 

батьківщинами національних меншини, що проживають на території України. 

Поняття «етнічна батьківщина» – це продукт політичної взаємодії, коли 

політична еліта «батьківщини» формує уявлення про членів окремих 

етнонаціональних спільнот в інших країнах як про представників однієї нації, 

після чого вдається до певних політичних дій під гаслом захисту інтересів 

меншини [118, с. 135]. В Україні такий вплив здійснюють Угорщина, Румунія 

та Росія. 

Доцільно наголосити, що офіційно Угорщина та Румунія територіальних 

претензій до України не висувають, якщо не враховувати поведінку і заяви 

певних радикальних кіл, що проголошують ідеї об’єднання «Великої 

Угорщини» або «Великої Румунії». Не можна, однак, залишити непоміченим 

факт, що популярність радикальних націоналістичних поглядів і впливовість 

політичних сил, які їх дотримуються створює певний тиск і на позицію урядів 

[154, с. 67]. Тому можливість висунення таких претензій у майбутньому 

відкидати цілковито не можна. На сучасному етапі Буковина та Закарпаття, за 

твердженням українського дослідника Є. Рябініна, відчувають м’який 

екзогенний вплив з боку сусідніх держав [199, с. 300]. М’яка підтримка 

поділяється, на його думку, на м’яку пасивну та м’яку активну. Перша 

виявляється в існуванні поруч держави з населенням спорідненого етносу 

сусідньої держави, а також в наявності діаспори, що фінансово і політично 

підтримує сепаратистський регіон держави. Друга постає як економічна, 

технічна, гуманітарна, інформаційна допомога з боку етнічної батьківщини 

[199, с. 299–300]. Маємо підстави стверджувати: вплив Угорщини та Румунії є 

саме м’яким активним впливом.  
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Для України і для регіонів, на які направлений цей вплив, існують певні 

небезпеки. Адже питання захисту прав споріднених меншин, які угорська і 

румунська сторони визначають як стрижневі мотиви втручання, можуть 

використовуватися для досягнення власних інтересів, приміром, для тиску на 

позицію України з інших питань двосторонніх взаємин [154, с. 67], та з метою 

збереження свого впливу на спільноту і регіон її проживання. Певні загрози 

політичній стабільності створює реалізація цими країнами окремих положень 

своїх законів і державних програм стосовно осіб румунської та угорської 

національностей, що є громадянами сусідніх держав [104]. 

Угорщина продовжує політику підтримки угорської національної 

меншини Закарпаття. Адже відповідно до «Стратегії національної політики 

Угорщини» керівництво країни вживає активних заходів, спрямованих на 

посилення її гуманітарного й економічного впливу на регіони компактного 

проживання етнічних угорців, зокрема в державах Карпатського басейну, через 

збільшення фінансової допомоги представникам різних соціальних груп 

угорської громади, залучення органів регіональної та місцевої влади до 

реалізації спільних транскордонних і міжнародних проектів, які втілюються у 

місцях компактного проживання етнічних угорців [53, с. 11]. Так, у 2014 р. для 

Закарпаття розроблена окрема економічна програма – «План економічного 

розвитку ім. Егана Еде». Її бюджет становив 32 млрд. форинтів (майже 104 млн. 

євро). Ці фінансові ресурси призначені для розвитку сільського господарства, 

туризму та малих і середніх підприємств Закарпаття. Уряд Угорщини також 

щороку впроваджує профільні програми розвитку: у 2016 р. він профінансував 

програму «2016 рік – рік молодих підприємців із числа закордонних угорців»; а 

у 2017 р. – програму «2017 рік – рік сімейного бізнесу закордонних угорців» 

[223]. 

Підсумовуючи, можна дійти небезпідставного висновку, що такі активні 

інвестиції перейшли межі простої підтримки угорської меншини Закарпаття і 

сьогодні мають усі ознаки економічної експансії з наміром утримання регіону 

під своїм контролем або навіть сприяння його автономізації та подальшій 
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сецесії. З початком подій у Криму активізувалася політика Угорщини стосовно 

підтримки вимог закарпатських угорців про національно-територіальну 

автономію і надання їм подвійного громадянства [53, с. 11]. Тривалий період 

Угорщина незважаючи на положення українського законодавства про єдине 

громадянство, видає свої паспорти громадянам України, що підтверджують і 

оприлюдненим у ЗМІ відео, де угорський консул у м. Берегово Закарпатської 

області видає громадянам України угорські паспорти [131]. Причому вимоги до 

претендентів на здобуття громадянства дозволяють використовувати таку 

можливістю не тільки етнічним угорцям, що створює додатковий полюс 

дезінтеграції.  

Як уже згадувалося, подібного впливу зазнає і Чернівецька область з боку 

Румунії. Пріоритетом Румунії стосовно Чернівецької області залишається 

політика всебічної підтримки національно-культурного розвитку румунської 

громади з метою збереження її національно-культурної ідентичності через 

підтримку інституцій самоорганізації, національно-культурних товариств [199, 

с. 301]. Окрім того, Румунія впливає на молдовську меншину Чернівецької та 

Одеської областей (про це йшлося у попередньому розділі), де румунська влада 

проводить заходи щодо репрезентування молдовської спільноти як невіддільної 

частини румуномовного етносу. Румунія, як і Угорщина, також надає 

можливість спрощеного отримання свого громадянства охочим громадянам 

України. Наприкінці 2009 р. парламент Румунії прийняв нову редакцію закону 

про громадянство, де було спрощено порядок надання громадянства для 

жителів сусідньої Молдови та України. Так, у ст. 37 зазначається, що  іноземні 

громадяни та особи без громадянства, які були позбавлені румунського 

громадянства до 22 грудня 1989 р. з різних, незалежних від них причин, а також 

їхні нащадки, мають право на повернення громадянства Румунії. Тобто 

одержати румунське громадянство мають право всі мешканці Чернівецької 

області, чиї предки до 1940 р. проживали в цій місцевості й були громадянами 

Румунії [199, с. 303–304].  
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Наявність у представників національних меншин України громадянства 

інших держав – фактор не лише етнокультурного, а й етнополітичного розколу 

держави. Після отримання громадянства етнічної батьківщини вони схильні 

ідентифікувати себе радше з нею, відстоювати її інтереси в країні проживання, 

що анітрохи не сприяє етнонаціональній консолідації українського суспільства. 

Окрім того, існують конкретні випадки, коли громадянство сусідньої країни 

ставало приводом для примусової етнополітичної дезінтеграції держави [109, 

с. 141–142]. Показові приклади – невизнані республіки Абхазії і Південної 

Осетії в Грузії, а також окупований Російською Федерацією Крим. Адже там 

була поширена практика неконтрольованого набуття громадянства Росії, що 

стало приводом для вторгнення її військ з подальшою сецесією цих територій. 

Населення України, однак, не схильне пов’язувати явище біпатризму із 

загрозою сепаратизму. Це засвідчують результати соціологічних досліджень, 

наведені у попередньому розділі, а потреба другого паспорта мотивується 

прагматичними вигодами від його наявності. Проте етнополітичні загрози 

біпатризму в Україні перевищують будь-які соціально-економічні вигоди [109, 

с. 143]. Ми з цим погоджуємося. Хоча і вважаємо подвійне громадянство 

нормальною практикою європейських демократичних держав, але зауважимо: в 

Україні поспішність його введення без завершення процесу консолідації 

політичної нації матиме лише негативні наслідки.  

Щодо впливу Росії, то проживання на території українських південно-

східних областей значної кількості етнічних росіян і переважання там 

російської мови у спілкуванні завжди було виправданням Росії під час 

втручання у внутрішню політику України. Ці області відчували, за 

термінологією Є. Рябініна, м’яку активну підтримку з боку Росії, а з початком 

подій у Криму і на Донбасі окремі регіони почали відчувати і жорсткий вплив. 

Такий вплив, як вважає Є. Рябінін, має єдине вираження – це військове 

втручання [199, с. 299]. 

Втручання Росії в етнополітичну сферу України не позбавлене прагнення 

досягти власного політичного або іншого інтересу. Таким інтересом чи 
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мотивами втручання для РФ є: 1) підвищення авторитету і впливу власної 

держави у регіоні; 2) утримання України у своїй зоні впливу; 3) зміцнення 

репутації влади серед власного населення.  

Підвищення авторитету і впливу, як не дивно, здійснюється через 

нарощення імперсько-шовіністичної ідеології «Русского мира». В основу цієї 

ідеології покладене «новоєвразійство», відомим представником якого є 

А. Дугін. Ця ідеологія торкається і «питання України». Наприклад, 

незалежність України тлумачиться винятково у термінах «українська 

проблема», що несе загрозу не лише для Росії й для всієї Євразії. Акцентується 

на тому, що Україна – це російська територія і «подальше існування унітарної 

України неприпустиме» [58, с. 92]. У протистоянні українському 

національному проектові навіть тези, розроблені ще у ХІХ ст., скажімо,  про 

«штучний характер» українського етносу, «малоросійське наріччя» лише як 

діалект «великоросійської мови», знову було взято на ідеологічне озброєння 

[201, с. 33]. Такі висловлювання вносять деструктивний компонент в 

етнополітичну ситуацію в Україні, оскільки до певного часу підтримувалися 

частиною українських політичних партій, а велика частина українського 

суспільства тривалий час існувала в інформаційно-культурному просторі Росії 

та зазнає його впливу досі. 

Таке втручання у етнополітичну сферу України ґрунтується також, як 

вважає   В. Котигоренко, на прагненні продемонструвати турботу про російську 

діаспору і можливість її захистити за потреби, а тим самим зміцнити власний 

авторитет серед населення Російської Федерації та збільшити геополітичний 

ресурс власної держави за рахунок прихильності діаспори [102, с. 447]. Крім 

того, таке фокусування на групових інтересах етносу дає змогу відсунути на 

другий план внутрішні економічні й політичні проблеми, допущені не без 

допомоги сучасної російської правлячої еліти. 

З метою утримання України у своїй зоні впливу та перешкоджання її 

європейській і євроатлантичній інтеграції Росія використовує методи впливу, 

засновані на активізації етнічних та культурно-ціннісних почуттів. З-поміж них: 
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˗ заяви державних органів і окремих політиків РФ, які провокують 

міжнаціональний розкол. Наприклад, у 2014 р. МЗС Польщі, Угорщини та 

Румунії отримали офіційні листи від заступника голови Держдуми РФ 

В. Жириновського з пропозицією фактичного «поділу» території України між 

цими країнами та Росією [193];  

˗ підтримка російськомовних громадян України через тиск стосовно 

надання офіційного статусу російській мові. Адже заходи, спрямовані на 

«захист співвітчизників», передбачають «сприяння збереженню сфери 

поширення і функціонування російської мови» [102, с. 455]; 

˗ підтримка проросійських рухів та партій, що лобіюють інтереси 

Москви (в тому числі й фінансова), звинувачують легітимну владу в 

дискримінації прав російськомовних і намагаються перешкодити європейській 

інтеграції України. Наприклад, присутність і активна діяльність проросійських 

рухів та партій на території Криму підготувала й допомогла здійснити план 

його анексії (див. конкретніше підрозділ 3.2). 

˗ інформаційний вплив на населення з метою маніпуляції суспільною 

думкою та забезпечення підтримки власних ідей і дій. Безліч деструктивних 

каналів існували в містах поза межами столиці – у Сімферополі, у Одесі, де, 

скажімо, висвітлення тем про мову або НАТО, релігію в тих аспектах, які не 

вигідні для України повторювалося кожного дня [192, с. 30]; 

˗ надання власного громадянства співвітчизникам за кордоном 

(незважаючи на положення про єдине громадянство в Україні), що зумовило 

зміну їхньої етнічної ідентичності та подальшу підтримку сепаратистських 

рухів; 

˗ активне використання релігійного чинника як ідеологічного 

інструменту впливу на свідомість громадян через діяльність Української 

православної церкви Московського патріархату, а згодом – і РПЦ на території 

Криму; 
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˗ економічні обмеження щодо України як відповідь на спроби 

провадити самостійну політику, в тому числі в етнонаціональній сфері 

(«газові», «сирні» війни тощо). 

Цей перелік можна нині ще доповнити: проведення незаконних 

референдумів про вихід зі складу держави; підтримка сепаратистських рухів аж 

до прямої військової допомоги; призначення на керівні посади у 

сепаратистських регіонах власних ставлеників, які легітимізуються через 

вибори на територіях конфліктів; активна організаційно-пропагандистська 

діяльність, спрямована на дезінтеграцію інших регіонів України, причому така 

дезінтеграція не пов’язана з російською меншиною. Останній пункт пояснимо 

детальніше. Потрібно розуміти, що анексією Криму й утворенням ЛНР/ДНР 

Російська Федерація не досягла бажаної мети. Ані проект «Новоросія» не був 

реалізований, ані стратегічна мета не досягнута. Адже цієї метою РФ по 

дезінтеграції пострадянських держав, в тому числі і України, як вважає 

науковець С. Асланов, як не дивно, є подальша етнополітична інтеграція – 

обʼєднання в наддержавне утворення навколо Російської Федерації [8, с. 348]. 

Ми таку думку також поділяємо. 

Складовими цієї організаційно-пропагандистської діяльності є: 

– поширення недостовірної інформації стосовно національних меншин. 

До таких інформаційних спецоперацій належить «заява болгарської діаспори» 

від 27 червня 2016 р. до Президента України із закликом надати територіальну 

автономію болгарам в Одеській та Херсонській областях; заява русинського 

активіста П. Гецка (який на той час перебував у Росії), що від імені русинського 

населення та русинських організацій вимагав від Києва надання Закарпаттю 

статусу автономії та визнання русинів окремою національністю [53, с. 14–15];  

– підготовка та матеріально-організаційна підтримка сепаратистських 

екстремістських рухів. До таких спроб можна зарахувати план зі створення на 

півдні Одещини «Народної ради Бессарабії» [183, с. 13];  

– розпалювання міжетнічної ворожнечі через вчинення насильницьких 

акцій «прямої дії» (вандалізм, погрози, напади) [183, с. 14]. Так, два підпали 
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офісу Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді у лютому 2018 р. 

трапилися, на думку голови Закарпатської ОДА Г. Москаля, не без допомоги 

російських спецслужб [45].  

Отже, названі три причини так чи інакше пов’язані з непродуманістю 

державної політики центру щодо регіонів. Саме тому можна виокремити ще й 

додаткові стимули, які провокують напругу в етнополітичних процесах 

унаслідок підсилення подібних причин. Частково цього питання торкався 

В. Котигоренко, розглядаючи чинники, що є потенційно загрозливими для 

соціальної стабільності [103]. На нашу думку, додатковими стимулами, що 

провокують етнополітичні загрози в Україні на сучасному етапі, є: 

1) наявність соціальних, економічних, культурних відмінностей між 

регіонами, які різняться за природними, економічними можливостями, рівнем 

розвитку окремих галузей науки і виробництва, рівнем доходу громадян та 

якістю життя. Нашарування на це різко відмінних етнополітичних 

ідентифікацій населення містить надзвичайно високий конфліктогенний 

потенціал. Для підтвердження: основні розбіжності, що спостерігаються між 

поліетнічними регіонами України у питаннях мови, ідентифікації, підтримки 

національних цінностей і національної ідеї та узагалі залучення до процесу 

національної консолідації, наведені у підрозділі 3.1. Крім того, представники 

регіональних еліт певної частини України, коли приходять до влади на 

загальнодержавному рівні зазвичай переносять інтереси свого регіону на всю 

країну, а це спричинює розбалансування всієї системи та порушення 

стабільності в інших регіонах. Зазначені відмінності є нинішньою реальністю 

України, але їх можна успішно згладжувати, враховуючи у державній 

етнонаціональній політиці особливості етнорегіонального середовища. Та, на 

жаль, практика управління етнополітичними процесами в Україні поки що 

відсутня. І це дає змогу виокремити наступний стимул; 

2) недосконалість державно-управлінської сфери. Лише зараз, із 

початком політики децентралізації, починають впроваджуватися методи 

удосконалення системи розподілу повноважень між органами державної влади 
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й органами місцевого самоврядування, розподілу фінансових ресурсів між 

центром і регіонами та ін. Хоча ці зрушення наразі поверхневі й недостатні. 

Нинішня адміністративно-територіальна будова України гальмує процес 

національної консолідації різноетнічного населення держави [104]. А це 

провокує конфліктність через незадоволення етногрупових інтересів як між 

різними групами, так і між ними та державою. Прикладом може слугувати 

ситуація в Криму: створена 1991 р. на півострові автономія, хоча формально 

визначалася як територіальна, однак на практиці була російською національно-

територіальною. Питання ж взаємин та розподілу повноважень між центром і 

автономією стало не лише політико-адміністративним, а й етнополітичним [8, 

с. 318]. Корінь проблеми полягає у невідповідності між собою законодавчих 

актів, їх неточному формулюванні, тому ми вирізняємо ще один додатковий 

стимул; 

3) недосконалість законодавчої бази у питаннях, які стосуються 

етнонаціональної сфери. Чинна законодавча база дотепер не кодифікована, 

зокрема щодо системності й узгодженості змісту використовуваних у правових 

актах термінів, затверджених цими актами норм та порядку застосування 

останніх [104]. Як наслідок, саме тут існує можливість виникнення певних 

юридичних прецедентів, що з площини правового конфлікту можуть 

перетворитися в етнополітичний. Відомий приклад в історії сучасної України – 

Закон України «Про засади державної мовної політики» 2012 р. Його 

скасування після відсторонення від влади Президента В. Януковича 

підштовхнуло населення південно-східних областей до виявів непокори та 

спротиву центральній владі. Звісно, не без підтримки пропаганди з Росії та 

допомоги місцевої еліти. Недалекоглядність етнонаціональної політики 

держави становить справжню конфліктогенну небезпеку, бо саме прорахунки у 

цій сфері найчастіше є приводом для мобілізації та політизації 

етнонаціональної спільноти. 

З нашого погляду, саме розглянуті причини і додаткові стимули 

провокують деструктивний потенціал етнонаціонального фактора, політизацію 
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етнічності, зумовлюють зростання етнічного радикалізму і в середовищі 

національної меншини, і титульного етносу, створюючи напругу в міжетнічних 

та етнополітичних взаєминах сторін. У зв’язку з цим, етнополітичними 

загрозами для України загалом, і поліетнічних регіонів зокрема, на сучасному 

етапі стають політизація етнічності, етнічний або етнополітичний конфлікт і 

етнічний сепаратизм чи іредентизм. Проаналізуємо кожну загрозу ґрунтовніше. 

Політизація етнічності. Найбільш політизованими етнічностями в 

Україні були і залишаються, як уже згадувалося, угорська, російська і 

кримськотатарська. До виразних проявів такої політизації належать: 1) угорська 

ініціатива створення на території Закарпаття автономного територіального 

округу в місцях компактного розселення його представників; 2) претензії 

представників російської меншини та проросійськи налаштованих громадян 

південно-східних областей на ці території, боротьба за їхній вихід зі складу 

України і подальше приєднання до Російської Федерації; 3) вимоги 

кримськотатарської громади сформувати на території Криму національно-

територіальну автономію під час гіпотетичної реінтеграції півострова в 

Україну. Крім того, сюди можна додатково зарахувати виникнення політичного 

русинства та його претензії на Закарпаття як окремий вияв «конструювання» 

політизованої етнічності [245, с. 120]. Особливості цих процесів ми вже 

аналізували.  

Етнічний або етнополітичний конфлікт. Вогнищами етнополітичної 

конфліктності на території України можна назвати Закарпаття, Буковину, Крим 

і Донбас. Причому перебіг конфліктів на цих територіях дуже різниться: від 

латентного конфлікту на Заході, ескалація якого відбувається час від часу під 

впливом певних приводів з однієї або іншої сторони, до масових 

сепаратистських рухів та відкритого збройного протистояння на Сході й Півдні 

України [245, с. 121].  

Аналіз етнічної та національної консолідації засвідчує існування у 

поліетнічних регіонах України таких етнополітичних конфліктів: 

українці/росіяни (відбувався переважно латентно, ескалація за певних приводів 
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раз у раз спостерігалася; у 2014 р. перейшов у відкриту фазу і спричинив появу 

сепаратистських рухів та етнічного іредентизму); українці/угорці (перебував 

переважно у латентній фазі,  останній перехід у відкриту фазу – це зіткнення 

україно-угорських інтересів навколо нового Закону України «Про освіту» і у 

питанні подвійного громадянства); українці/румуни (перебіг конфлікту 

переважно у латентній фазі); українці/кримські татари (існував через проблеми 

репатріації кримських татар; після анексії Криму основні суперечки між 

сторонами вважаються знятими, але збереження подібного паритету після 

ймовірного звільнення тимчасово окупованої території Криму, на нашу думку, 

потребує певних зусиль); румуни/молдовани (зумовлений політикою 

румунської сторони про невизнання молдован окремою нацією, перебіг – 

переважно латентний). 

Ми зарахували ці конфлікти до етнополітичних на підставі того, що 

основні вимоги сторін є переважно політичними, а їх учасниками, зазвичай на 

боці своїх етнонаціональних спільнот, є окремі держави (Україна, Угорщина, 

Румунія, Росія). Етнічні, або точніше міжетнічні конфлікти з іншими 

національними меншинами подекуди виникають, але не є довготривалими і 

розв’язуються одразу в процесі зняття конкретного приводу для суперечки. 

Міжетнічним конфліктом, що може стати більш затяжним і деструктивнішим за 

характером, можна вважати проблему навколо ромської меншини, тобто хвилю 

дискримінаційної риторики й акцій так званих «прямих дій» проти ромів, яка 

піднялася в суспільстві останнім часом у відповідь на незаконне розселення та 

незаконні «промисли» певної частини ромської громади в Україні. Прикладом 

може слугувати розгром ромського табору націоналістичними організаціями у 

Києві чи вбивство ромського хлопця у львівському таборі [148; 224]. 

Етнічний сепаратизм та іредентизм. Сепаратистським вважається 

русинський рух, який вимагає автономії чи незалежності Закарпаття від 

України. Однак реальне втілення в Україні має етнічний іредентизм. Причому 

дослідниця Н. Горло, враховуючи українські реалії, вважає доцільним розподіл 

меншин-іредент на 2 види – потенційні і реальні. Потенційні іреденти – 
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національні меншини, налаштовані на встановлення та збереження тісних 

контактів зі спорідненою державою, але вони явно не прагнуть приєднання 

території їх проживання до сусідньої держави. Реальні іреденти активно 

підтримують політику спорідненої держави, декларуючи свої наміри щодо 

приєднання території до сусідньої держави [36, с. 201]. Проте зауважимо: 

потенційні іреденти за певних дій з боку споріднених держав можуть стати 

реальними. 

Реальною меншиною-іредентою в Україні є російська, а потенційними – 

угорська та румунська. Хоча, як ми вже переконалися, Угорщина і Румунія за 

час незалежності України активно стимулюють розвиток власних іредент, що 

може стати приводом для реалізації сценарію сецесії, подібного до кримського. 

Адже, безсумнівно, що саме участь Росії була визначальною в ескалації 

сепаратизму в Україні [263, с. 393]. Тому керівництву держави передусім 

необхідно мінімізувати культурний екзогенний вплив на громадян України і 

надати їм такі умови, щоб представники національних меншин вважали 

проживання на території України комфортним та безпечним [199, с. 304–305]. 

Розглянуті етнополітичні загрози мають специфічні ознаки в Україні, але 

найважливішу їх особливість становить те, що вони у причинно-наслідковому 

зв’язку самі можуть ставати і причинами, і наслідками одне одного. У такому 

випадку політизація етнічності – безперечна умова і причина виникнення 

етнополітичних конфліктів та сепаратистських рухів на території держави, які, 

в свою чергу, є її наслідками [245, с. 122]. Знову ж таки прикладом слугує 

російська меншина. Саме тому на цю особливість варто звертати особливу 

увагу.  

Наслідки реалізації етнополітичних загроз в Україні ми розподілимо на 

позитивні й негативні, де останні додатково згруповані у негативні наслідки 

для держави та негативні наслідки для суспільства.  

Отже, негативні наслідки реалізації етнополітичних загроз: 

1. Наслідки для суспільства: 
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–  порушення загального соціального спокою, бо такі масштабні події, як 

сецесія певної території чи війна не можуть не впливати на громадськість – і не 

лише безпосередньо у зоні конфлікту або території окупації. Вони створюють 

додаткову соціальну напругу і на рівні взаємин між окремими особами: всілякі 

заяви або дії будь-кого в етнонаціональній сфері автоматично розподіляють 

населення на окремі групи за ідентичністю; 

–  зростання рівня внутрішніх і зовнішніх міграційних потоків, оскільки 

через появу тимчасово окупованих територій в Україні виникла нова соціальна 

група – це внутрішньо переміщені особи. На сучасному етапі розвитку держави 

вимушена міграція спричинила соціальну ізольованість внутрішньо 

переміщених осіб та проблеми їхньої адаптації в новому соціально-

культурному середовищі. Крім того, внаслідок воєнних дій у населення 

посилилося прагнення до еміграції за межі України; 

–  збільшення кількості проявів нетерпимості, ксенофобії, расової чи 

етнічної дискримінації, що стосується, зокрема, тимчасово окупованих 

територій. На інших територіях подібне явище виникає на ґрунті загальної 

соціальної напруги у суспільстві та появи вимушених мігрантів з відмінними 

ідентифікаційними характеристиками у непритаманних для них регіонах. 

2. Наслідки для держави: 

–  втрата (у Криму) або загроза втрати територіальної цілісності й 

суверенітету у випадку реалізації подібних методів сецесії території з боку 

інших країн-сусідів чи сепаратистських рухів усередині країни; 

–  порушення політичної (у тому числі етнополітичної) стабільності 

внаслідок загального розбалансування усталених зв’язків спільнот між собою і 

з державою, а також через неможливість системи адекватно відреагувати на 

зовнішні виклики;  

–  проблеми національної консолідації, особливо у поліетнічних регіонах, 

де намагання влади унормувати й визначити подальший курс етнонаціональної 

політики національні меншини сприймають як дискримінацію та обмеження 

їхніх законних прав, а титульний етнос і держава вважають ті чи інші вимоги 
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національних меншин посяганням на національний суверенітет під впливом 

негативного досвіду реалізації етнополітичних загроз. 

Зазначимо також: сучасна ситуація в Україні (анексія Криму, російсько-

українська війна на Сході України, наявність тимчасово окупованих територій і 

великої кількості внутрішньо переміщених осіб), тобто де-факто реалізація 

етнополітичної загрози іредентизму, має і певні позитивні наслідки. По-перше –

це трансформація етнополітичної реальності під впливом переміщень 

населення за межі усталених регіонів проживання на тривалий термін. 

Фактично зараз на території України відбувається етнорегіональний 

перерозподіл населення, що сприятиме більш плавному переходові 

етнорегіональних ідентичностей зі Сходу на Захід. Окрім того, зустрічі 

населення різних регіонів допоможуть розвінчувати міфи та стереотипи, що 

поширені в суспільстві та посилюються політичними елітами. По-друге – це 

інтеграція українського суспільства. Результати соціологічного опитування 

«Сучасні українські внутрішньо переміщені особи: основні причини, стратегії 

переселення та проблеми адаптації», конкретніше відповіді респондентів 

стосовно власної національності засвідчують активізацію конструкта 

політичної нації, в який гармонійно вплітаються власна етнічність чи 

національність [133]. Ми дійшли подібних висновків під час аналізу 

національної консолідації в поліетнічних регіонах України. Такий процес 

активної інтеграції суспільства, за вмілого та продуманого регулювання 

державними органами, можна використати для завершення формування 

української політичної нації.  

Отже, деструктивний характер впливу етнонаціонального фактора в 

поліетнічних регіонах України проявляється у можливій реалізації 

етнополітичних загроз – це політизація етнічності, міжетнічний або 

етнополітичний конфлікти, етнічний сепаратизм чи іредентизм. Такі загрози 

зумовлені особливостями історичного розвитку досліджуваних територій. 

Існують також певні причини виникнення і наслідків їх реалізації. Крім того, 

ми визначили й стимули (мотиватори), які їх додатково провокують в Україні. 
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Схему причинно-наслідкових зв’язків виникнення та реалізації етнополітичних 

загроз, їх передумов, причин і наслідків в Україні подано у Додатку Л. 

 

 

4.2. Модель державної етнополітики України крізь призму 

врахування впливів етнонаціонального фактора на суспільно-політичні 

процеси 

 У поліетнічних регіонах України етнонаціональний фактор має як 

деструктивний, так і конструктивний вплив на суспільно-політичні процеси, які 

у них відбуваються. Така об’єктивна реальність, потребує, безсумнівно, 

ефективного управління з боку державних органів з метою зниження 

негативних проявів або уникнення реалізації етнополітичних загроз. Натомість, 

це сприятиме примноженню конструктивного потенціалу етнонаціонального 

фактора, скажімо, пришвидшенню процесу національної консолідації чи 

гармонізації його з процесами етнічної консолідації спільнот у зазначених 

регіонах. Тобто держава, як один із безпосередніх суб’єктів етнополітичних 

процесів, що відбуваються на її території, разом із етнонаціональними 

спільнотами, їхніми елітами і громадськими організаціями, повинна бути 

основним їх регулятором. Адже від цього залежить і гармонія в 

етнонаціональних відносинах, і подальший розвиток такої держави як окремого 

політичного інституту, забезпечення її політичної стабільності.  

Україна до певного часу залишалася чи не єдиною колишньою 

республікою СРСР, де не простежувалося значних міжетнічних конфліктів, а 

ситуація в етнополітичній сфері залишалася відносно стабільною. Це пов’язано, 

насамперед, з тим, що процес набуття незалежності в Україні пройшов мирним, 

«оксамитовим» шляхом і не супроводжувався загостренням етнополітичної 

ситуації та збройними конфліктами на етнічному ґрунті [58, с. 89]. Окрім того, 

основні принципи співіснування різних етнонаціональних спільнот 

розроблялися паралельно з процесом державного будівництва, а впровадження 

етнонаціональної стратегії відбувалося за принципом надання переваги 
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громадянській, а не етнічній ідентичності, індивідуальним правам особи, а не 

колективним правам спільноти [243, с. 113]. 

Однак Україна – держава з поліетнічним складом населення – завжди 

перебувала, як уже зазначалося, в зоні ризику прояву деструктивних впливів 

етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси. Дослідник 

С. Асланов стверджує, що визначальною з-поміж внутрішніх причин ескалації 

етнополітичного конфлікту на території Криму є неувага держави до 

етнополітичних та етнонаціональних проблем півострова [8, с. 324]. Таке 

твердження ми розширимо і наголосимо: саме недостатня увага держави до 

власної етнонаціональної сфери та політики у цій сфері стала визначальною 

внутрішньою причиною реалізації етнополітичних загроз, а також зростання 

деструктивного потенціалу етнонаціонального фактора. На сучасному етапі 

існують всі підстави аби констатувати кризу державної етнонаціональної 

політики, яка яскраво проявилася у Криму та на Донбасі. Хоча не можна 

вважати їх єдиними регіонами, де наявні подібні проблеми. У зоні ризику, 

перебувають, передусім, поліетнічні регіони. Проте саме в Криму й на Донбасі 

неувага до етнополітичної сфери спричинили найбільш нищівні наслідки для 

українського державотворення [243, с. 114]. 

Проблеми управління сучасними етнополітичними процесами на 

регіональному рівні або формування незалежної етнонаціональної політики 

України на загальнодержавному взаємопов’язані та мають комплексний 

характер. Їх засади становлять застарілість нормативно-правової бази, 

відсутність загальної стратегії державної етнонаціональної політики і 

тактичних механізмів її реалізації на рівні спеціалізованих інститутів. Про це 

вже частково згадувалося під час аналізу додаткових стимулів, що провокують 

етнополітичні загрози в Україні. Розглянемо названі аспекти ґрунтовніше. 

Український політикум на рівні законодавства України загалом розумів 

вагомість законодавчого врегулювання сфери міжетнічних відносин. Саме тому 

в 1990-х рр. були прийняті основні документи у цій сфері, якими досі 

послуговується українська етнонаціональна політика Закладаючи також 
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підґрунтя правової бази етнонаціональної політики, українські законодавці 

дотримувалися принципів, що містяться в міжнародних документах і 

стосуються повністю або частково захисту прав націй та національних меншин. 

Це Загальна декларація прав людини (ООН, 1948 р.), Міжнародна конвенція 

про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (ООН, 1965 р.), Європейська 

хартія регіональних мов або мов меншин  (Рада Європи, 1992 р.), Рамкова 

конвенція про захист національних меншин (Рада Європи, 1995 p.), Конвенція 

про забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин (СНД, 1994 

р.) тощо [115, с. 109]. Усі ці й багато інших міжнародних документів були 

підписані та ратифіковані УРСР або Україною і становлять сьогодні частину 

чинного національного законодавства. Зазначені угоди вимагають від країн, що 

приєдналися до них, сприяти збереженню ідентичності меншин, розвитку їхніх 

мов і культур, не допускати з допомогою правових засобів будь-які прояви 

національної ненависті, запобігати виникненню ситуацій, що можуть 

провокувати міжетнічні або етнополітичні конфлікти [115, с. 109]. Була також 

укладена низка двосторонніх угод з етнічними батьківщинами національних 

меншини України. 

Повертаючись до українських законодавчих ініціатив етнонаціонального 

змісту, звернемо увагу лише на основну роль цих документів, а детальніше 

розглянемо сучасні напрацювання законодавця. 

Декларація про державний суверенітет України (1990 р.) визначила: 

«Українська РСР забезпечує рівність перед законом усіх громадян Республіки 

незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та 

національної приналежності, статі, освіти, мови... та інших обставин» [41]. І 

далі стосовно сфери культурного розвитку: «Українська РСР… гарантує всім 

національностям, що проживають на території Республіки, право їх вільного 

національно-культурного розвитку» [41]. 

Декларація прав національностей України (1991 р.) проголосила рівність 

політичних, економічних, соціальних та культурних прав усіх народів, 

національних груп, громадян і заборону дискримінації за національною 
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ознакою. Вона гарантувала право на використання рідної мови, сповідування 

своєї релігії, збереження пам’яток історії та культури, можливість утворення 

культурних товариств і об’єднань з правом вільних контактів зі своєю 

історичною батьківщиною [40].  

Закон України «Про національні меншини в Україні» (1992 р.) вперше 

дав тлумачення в українському законодавстві поняття «національна меншина» і  

в такий спосіб визнав їхнє існування на території України. Згідно з ним Україна 

гарантувала реалізацію соціальних, економічних, культурних і політичних прав 

нацменшин, а також сприяла їх національно-культурному розвиткові [106]. 

Хоча, попри всю прогресивність на час прийняття, Закон не був позбавлений 

суттєвих недоліків. Так, трактування поняття «національні меншини», на нашу 

думку, неповне і досить нечітке. Статті Закону занадто лаконічні, що не дає 

змогу охопити всі можливі нюанси взаємин держави з національними 

меншинами. Оскільки ж Закон «Про національні меншини в Україні» є наразі 

єдиними спеціалізованим законом у цій сфері, то це становить значну 

проблему. Ще один момент, який заслуговує на увагу, – виклад ст. 19, де 

першість надається положенням міжнародного договору на противагу 

національному законодавству [173]. Хоча це не завжди виправдано, 

враховуючи особливості українських етнополітичних процесів. Можна навести 

приклад процесу імплементації Європейської хартії регіональних мов або мов 

меншин, невдалий переклад і неправильне тлумачення положень якої зумовили 

проблеми спочатку з прийняттям відповідного Закону на її основі, а згодом – 

його скасуванням. 

Конституція України (1996 р.) визначила перевагу прав людини та 

громадянина незалежно від їхнього етнічного походження. У ній були також 

наведені визначення для колективних етнічних суб’єктів таких, як «українська 

нація», «український народ», «національні меншини», «корінні народи». До 

прикладу, у ст. 11 акцентовано: «Держава сприяє консолідації та розвиткові 

української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також 
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розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 

корінних народів і національних меншин України» [92].  

Однак зауважимо розуміння поняття «національна меншина» хоч якось 

викладене у спеціальному Законі, натомість визначення «корінні народи» 

законодавець не дав узагалі, що в подальшому зумовило чимало суперечок 

серед науковців, політиків, громадських діячів. Приклад боротьби кримських 

татар за цей статус ми вже наводили. Багато дослідників дотримуються думки, 

що відстоювання колективних прав, на противагу індивідуальним, суперечить 

зафіксованим у Конституції України пріоритетам державної політики, 

створюючи додаткове джерело напруги в етнополітичній сфері [213, с. 78].  

Частково таке розуміння можна виправдати, а домінування індивідуальних прав 

особи над колективними правами групи є правильним підходом до формування 

законодавчих засад демократичної держави. Хоча, на нашу думку, ігнорування 

або довільне розуміння останніх призводить до більшої небезпеки, ніж їх 

однозначне законодавче тлумачення і вироблення механізмів забезпечення без 

порушень індивідуальних прав будь-кого. 

Розглядувані документи стали законодавчою основою державної 

етнонаціональної політики України. На їх основі були потім розроблені інші 

Закони України, державні програми, стратегії з підтримки розвитку 

представників тих чи інших національних меншин. Проте вже з 2000-х рр. 

можна спостерігати відставання законодавчої бази етнонаціональної політики 

України від нагальних вимог часу. Міжнародні організації ще на початку 

ХХІ ст. наголошували на необхідності вдосконалення механізмів практичної 

реалізації цих прав [106]. Адже, незважаючи на те, що окремі норми і 

положення політико-правових та юридичних актів України містять практично 

всі права національних меншин, передбачені міжнародно-правовими 

документами, деякі з них не мають механізмів реалізації, а інші впродовж 

багатьох років не виконуються або виконуються лише частково.  

З урахуванням реалій сучасності, потребують оновлення певні 

законодавчі документи, у тому числі Закон України «Про національні меншини 
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в Україні». Ми дотримуємося думки українського науковця О. Васильченка, що 

цей Закон не відповідає сучасним викликам, з якими стикнулася Україна 

(збройна агресія Російської Федерації, окупація останньою Криму та частини 

південно-східних регіонів України) і не містить необхідної кількості важливих 

положень, які суттєво впливають на практичні можливості реалізації 

меншинами своїх прав [19, с. 37]. Потреба оновлення Закону актуалізується 

також змінами й доповненнями в інші законодавчі акти, що приймалися за 

останні 27 років і міжнародними зобов’язаннями, які взяла на себе Україна за 

цей період.  

Експерти частково підтримують таку позицію: попри всю свою 

обмеженість, недосконалість і застарілість нормативно-правова база державної 

етнонаціональної політики відображала той хисткий баланс інтересів і 

світоглядних компромісів, який допомагав до останнього часу зберегти мир і 

відносну стабільність етнонаціональних відносин [93, с. 2]. Погодимося з цим, 

але зауважимо, що такий підхід у майбутньому може спричинити ризик 

наростання деструктивного впливу етнонаціонального фактора, оскільки 

існуюча нормативно-правова база, крім певних позитивів, стала базисом для 

підтримки антиукраїнських ідей іншими країнами [106]. 

Законодавча база у цій сфері потребує не лише вдосконалення, але й 

значного доповнення, що усвідомлюють і самі державні службовці. Так, 

начальник управління національностей та релігій Закарпатської обласної 

державної адміністрації Й. Резеш наголосив, що виклики сьогодення змушують 

виходити на новий рівень регулювання етнонаціональних відносин, тому 

потрібно законодавчо затвердити Концепцію засад державної етнонаціональної 

політики України, прийняти нову редакцію законів України «Про національні 

меншини в Україні», «Про мови», чітко визначити у законодавстві держави 

основні поняття [186]. 

На сучасному етапі важливе саме розуміння влади про необхідність 

законодавчого ухвалення Стратегії (Концепції, Закону) щодо основних засад 

етнонаціональної політики України, яка має встановити політико-правові 
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основи подальшого національно-державного розвитку країни. Адже 

сформувати цілісну законодавчу базу етнонаціональної політики неможливо 

доти, доки не будуть вироблені й уніфіковані стратегічні пріоритети у цій сфері 

[7, с. 222]. Для України потреба прийняття такої Концепції назріла вже давно. 

Причому головним завданням її має стати надання законодавцям, державним 

службовцям єдиного розуміння принципів, цілей, напрямів державної 

етнонаціональної політики України [115, с. 110]. Вона повинна чітко визначати 

основні терміни, що будуть у ній використані, а на цих засадах їй повинні 

відповідати розроблені нові чи удосконалені вже наявні нормативно-правові 

акти у розглядуваній сфері. 

Подібні проекти вже розроблялися у різні роки. На жаль, вони так і не 

реалізувалися як частина національного законодавства через постійні 

суперечки щодо його змісту. Сьогодні подібний проект розробляє Міністерство 

культури України і його обговорюють в Експертній Раді з питань етнополітики 

при Міністерстві [226] та міжнародні експерти (останнє організоване спільно з 

офісом Верховного комісара у справах національних меншин ОБСЄ) [24].  Хоча 

вже зараз представники окремих національних меншин висловлюють свою 

стурбованість і загальне невдоволення запропонованим проектом, що, знову ж 

таки, може суттєво відкласти його винесення на розгляд Верховної Ради 

України. Так, представники угорської меншини Закарпаття зробили заяву щодо 

проекту Концепції, висловивши незадоволення відсутністю представників 

національних меншин у комісії, яка його розробляла, і вказали на основні, на їх 

думку, недоліки в тексті [63]. Думку про суперечність проекту Концепції 

чинному законодавству і міжнародно-правовим зобов’язанням України 

зауважив також М. Товт, акцентуючи на недоліках проекту, в тому числі для 

угорської національної меншини [220]. 

Звернемо увагу й на те, що Концепція державної етнонаціональної 

політики України як стратегічний документ повинна однаково захищати права 

як національних меншин, корінних народів, так і титульного етносу. До цього 

часу у розвитку законодавчих засад етнонаціональної політики наголошувалося 
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переважно на забезпеченні прав національних меншин. Держава у 

спеціалізованих законах затвердила права і можливості для всіх громадян 

України, але передусім – неукраїнського походження [17, с. 300]. Цей недолік 

обов’язково треба усунути, оскільки він додатково провокує етнонаціональний 

фактор уже титульного етносу для захисту своїх прав, до прикладу, через 

формування певних структур і угруповань з радикальними націоналістичними, 

а часто й шовіністичними, гаслами.  

Крім того, основні стратегічні документи у різних сферах мають 

доповнювати один одного, не повинні суперечити один одному та не 

враховувати існування чи перспективу існування один одного. Розглянемо 

детальніше, про що йдеться. Ми вже доводили існування нерозривного зв’язку 

етнополітичної стабільності й національної безпеки держави. Однак вагомість 

етнополітичної стабільності для успішного поступу держави ігнорується, 

скажімо, у новій Стратегії національної безпеки України 2015 р. Як 

констатується у науковій записці Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького, така Стратегія не містить згадки про небезпеку 

міжетнічних конфліктів у країні й важливості посилення національної 

ідентичності, а орієнтована насамперед на протистояння агресії з боку 

Російської Федерації [52, с. 57].  

Інституційному забезпеченню державної етнонаціональної політики 

України також не приділялося достатньої уваги. Частково непріоритетність цієї 

сфери засвідчує відсутність на сучасному етапі в поліетнічній Україні 

центрального органу влади, що займався би суто питаннями етнонаціональної 

політики [246, с. 359]. Основні повноваження зосереджені у Міністерства 

культури України, а інші розпорошені між різними відомствами. Система 

інститутів державної етнонаціональної політики загалом пройшла довгий шлях 

змін, які не завжди можна вважати удосконаленнями. Попри це, розглянемо 

детальніше її ієрархію.  

Верховна Рада України розглядається тут єдиним органом законодавчої 

влади – саме вона законодавчо затверджує основні принципи і стратегію 
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державної етнонаціональної політики. У цьому контексті важливо визначити 

можливості етнонаціональних спільнот впливати на такий процес, тобто доступ 

їх до влади, що може суттєво знизити рівень політизації етнічності й 

спрямувати етнонаціональний фактор спільноти у конструктивне русло. Проте 

у політичних колах країн існують різноманітні думки стосовно цього питання, 

хоча ми глибоко переконані: таке представництво має забезпечуватися за 

необхідності, під якою мається на увазі затребуваність права на доступ до влади 

самими національними меншинами [247, с. 93]. Адже на території України 

проживають представники малочисельних, слабко консолідованих і 

політизованих національних меншин, які не вважають, що потрібно боротися за 

доступ до влади.  

Спеціальна Резолюції міжпарламентської Асамблеї, яка стосується цього 

питання, рекомендує країнам-учасницям Ради Європи належним чином 

враховувати вимоги етнічної та національної розмаїтості, рівного 

представництва національних меншин у парламентських органах влади [7, 

с. 237]. Форми цього доступу можуть бути різноманітними, в тому числі через: 

1) спеціальні норми у виборчому законодавстві;  

2) традиції, що склалися, високий рівень політичної культури народів;  

3) створення різних консультативних органів, залучення представників 

меншин до виконавчих органів [119, с. 365]. 

Складність такого механізму для кожної країни зумовлена значним 

різноманіттям соціальної, релігійної та етнічної культури; неоднаковою 

можливістю культурного розвитку багатьох народів і малочисельних етносів, 

які не готові забезпечити своє представництво у владних структурах; 

неузгодженістю демократичних процедур формування органів влади [119, 

с. 365]. Ми повністю підтримуємо тут українського законодавця, адже в 

українських реаліях неможливо задовольнити вимоги абсолютно всіх 

національних меншин. Тому в Україні представники національних меншин на 

рівних умовах з іншими громадянами мають право обиратися як кандидати у 

мажоритарних округах, так і за списками загальнонаціональних політичних 
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партій. Тим паче, що традиційно дуже часто передбачаються місця у списках 

партій для таких кандидатів, оскільки кожна партія намагається 

продемонструвати свою європейськість і демократичність, доказом чого має 

стати й опікування проблемами національних меншин [119, с. 366].  

Значним прорахунком центральної влади, який спричиняє напругу в 

етнонаціональній сфері, вважаємо її небажання забезпечити можливість 

створення єдиних виборчих округів на загальнонаціональних виборах у місцях 

компактного проживання національних меншин (наприклад, угорців, румунів, 

болгар, молдован та ін.) для гарантування можливості обрання представників 

цих національних меншин до парламенту [247, с. 94]. Ця проблема найчастіше 

постає на порядку денному угорської національної меншини в Закарпатті. У 

липні 2018 р. у черговий раз з відповідним листом до голови ЦВК звернувся 

голова Товариства угорської культури Закарпаття, народний депутат України 

В. Брензович [87]. Звісно, такий округ не повинен бути сформований виключно 

для угорської меншини. Проте у такому випадку законодавство має чітко 

визначити поняття «місце компактного проживання національної меншини» та 

їх територіальні межі в Україні. 

Доступ до законодавчої влади можна забезпечити і внаслідок розширення 

суб’єктів законодавчої ініціативи, передбачивши можливість так званої 

народної законодавчої ініціативи, надавши її, скажімо, громадським 

організаціям (в тому числі створеним національними меншинами), певній 

кількості виборців тощо. Таким питанням давно займаються вчені України. Так, 

в аналітичній записці Національного інституту стратегічних досліджень при 

Президентові України, яка присвячена цій проблемі, у висновках і 

рекомендаціях ідеться про необхідність «передбачити право громадян на 

народну законодавчу ініціативу у Верховній Раді України». Зазначено, що 

такий законопроект на розгляд парламенту може бути внесений на вимогу не 

менше ніж 80 тис. виборців [141]. Розширення переліку суб’єктів законодавчої 

ініціативи дало б змогу частково задовольнити потребу національних меншин у 



202 

 

доступі до влади, сприяло би пришвидшенню розв’язання окремих питань, у 

тому числі у сфері етнонаціональної політики.  

Подання таких законопроектів і визначення їх пріоритетності може 

відбуватися за допомогою системи електронних петицій. У цьому випадку 

пропонується передбачити можливість подання народної законодавчої 

ініціативи до Верховної Ради України і на паперових носіях, і у формі 

електронної «народної законодавчої петиції», підписи на підтримку якої 

збираються не більше, ніж півроку із забезпеченням чіткої ідентифікації 

громадян [261]. Подібний механізм можна застосовувати і для визначення 

підтримки інших законопроектів у цій сфері. Загалом же використання 

електронної прямої демократії у сфері етнонаціональної політики – це 

механізм, що дав би змогу підтримувати постійний (у тому числі зворотний) 

зв’язок із представниками етнонаціональних спільнот України [247, с. 95]. 

Повертаючись до розгляду інституційного забезпечення державної 

етнонаціональної політики, зауважимо, що у структурі Верховної Ради діє 

профільний Комітет з питань прав людини, національних меншин і 

міжнаціональних відносин. До предметів його відання серед іншого входить 

додержання прав і свобод людини та громадянина; етнонаціональна політика, 

міжнаціональні відносини та права корінних народів і національних меншин в 

Україні [174]. Працює також Комітет з питань культури і духовності, який 

займається питаннями державної політики у сфері свободи совісті та релігійних 

організацій; державної політики у сфері розвитку та використання державної 

мови та мов національних меншин в Україні [174].  

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини також вважаємо 

посадовою особою, що у межах своєї компетенції має вплив у сфері 

етнонаціональних відносин. Адже, здійснюючи «парламентський контроль за 

додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист 

прав кожного на території України» [179], Уповноважений з прав людини так 

чи інакше контролює стан забезпечення як індивідуальних, так і колективних 

прав громадян-представників етнонаціональних спільнот. У 2014 р. була також 
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спроба ввести посаду Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної 

політики [180], але цю посаду ліквідували у 2015 р. 

У структурі органів виконавчої влади діють відповідні департаменти та 

відділи з питань етнонаціональної політики на різних рівня. У структурі 

Кабінету Міністрів України на загальнонаціональному рівні таким органом є 

Департамент у справах релігій та національностей при Міністерстві культури 

України. Проте був період, коли орган, що відав державною етнонаціональною 

політикою, функціонував як окремий центральний орган виконавчої влади, 

хоча його, на виконання Указу Президента України, у 2010 р. було ліквідовано 

разом з територіальними підрозділами [7, с. 242].  

Вважаємо, що це дуже негативно позначається на всій державній 

етнонаціональній політиці. Адже ліквідація Державного комітету України у 

справах національностей та релігій призвела до розсіювання його функцій між 

різними відомствами, що унеможливлює координацію державної етнополітики 

та засвідчує відсутність послідовності дій у цій сфері. Це зумовило також певне 

спрощення основних напрямів роботи сформованого Департаменту внаслідок 

особливостей діяльності самого Міністерства культури [7, с. 242–243]. На нашу 

думку, створення окремого центрального органу в структурі органів виконавчої 

влади, який би займався координацією виключно питань етнонаціональної 

політики, є нагальною потребою у демократичній державі з поліетнічним 

складом населення, передусім для контролю за впливами етнонаціонального 

фактора спільнот і його управління [246, с. 360].  

Усунення територіальних підрозділів Державного комітету спричинило, 

як вважає Н. Підбережник, виникнення певного вакууму в забезпеченні 

реалізації публічної політики у сфері етнонаціональних відносин на 

регіональному рівні [162]. Хоча, наприклад, за реалізацію державної 

етнонаціональної політики у Закарпатській області відповідає окреме 

Управління національностей та релігій Закарпатської обласної державної 

адміністрації. У діяльності воно керується Положенням про управління, де, 

зокрема, визначено його основні завдання і пріоритети діяльності [175]. З 
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метою підвищення рівня задоволення етнокультурних потреб національних 

меншин, розвитку їх освіти на Закарпатті реалізовуються регіональні програми, 

у тому числі «Програма забезпечення розвитку освіти, культури, традицій 

національних меншин області на 2016–2020 роки»; Програма «Центр культур 

національних меншин Закарпаття» на 2016–2020 рр.; Програма «Ромське 

населення Закарпаття» на 2016–2020 рр. [77]. До першої з них у липні 2018 р. 

внесені зміни в частині додаткових повноважень щодо забезпечення 

поглиблення співпраці із закордонними українцями на період до 2020 р. [176]. 

Однак, з нашого погляду, проблема ефективності етнополітичного 

менеджменту в регіоні полягає у відсутності сформованої мережі 

представництв управління національностей та релігій на рівні окремих районів 

і, можливо, міст із поліетнічним складом населення у формі відділів, які б 

займалися етнополітичним менеджментом з урахуванням конкретної локальної 

специфіки етнополітичних процесів.  

До важливих елементів інституційного забезпечення державної політики 

у етнонаціональній сфері належать двосторонні міжурядові змішані комісії з 

питань задоволення прав національних меншин та реалізації укладених угод 

про співробітництво, що функціонують як тимчасові консультативно-дорадчі 

органи при Кабінеті Міністрів України. Їхня діяльність сприяє ухваленню 

рекомендацій у сфері етнонаціональної політики, прийнятних для держав-

учасниць цих комісій, виконанню Україною зобов’язань у сфері захисту прав 

національних меншин, задоволення національно-культурних і мовних потреб 

українців, які перебувають за кордоном, формуванню позитивного іміджу 

України на міжнародній арені [162]. Функціонують з різною успішністю 

змішані українсько-угорська, українсько-словацька, українсько-румунська й 

українсько-німецька комісії. Склад таких комісій становлять представники 

урядів відповідних країн і регіональних органів влади та місцевого 

самоврядування, громадських організацій національних меншин тощо. На 

засіданнях, які відбуваються з певною періодичністю, сторони зазвичай 

підписують за їх результатами протокол з кроками, що сторони зобов’язуються 
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виконати для забезпечення прав осіб, котрі належать до відповідних 

національних меншин на обох територіях. Так, зі звітами Закарпатської ОДА 

про виконання плану заходів з реалізації протоколів засідань названих комісій 

можна ознайомитися на сайті Центру культур національних меншин 

Закарпаття.  

Наголосимо також на важливості існування громадських консультативно-

дорадчих органів при органах влади, до складу яких входять представники 

етнонаціональних спільнот. Вони забезпечують координацію між 

представниками спільнот і органами влади, а їхня діяльність спрямована на 

дослідження проблем етнонаціональних спільнот, підготовку пропозицій для 

розроблення відповідних управлінських рішень [162]. 

На сучасному етапі на всеукраїнському рівні діє Рада з питань 

національної єдності при Президентові України. Її основні завдання: 

1) вивчення процесів, що відбуваються у суспільстві, та вироблення пропозицій 

з визначених питань у сфері етнонаціональних відносин; 2) розгляд 

законопроектів, які пропонуються для внесення Президентом України на 

розгляд Верховної Ради України, розгляд проектів актів Президента України з 

цих питань та підготовка пропозицій щодо них [52, с. 60–61]. 

Позитивним кроком на шляху формування засад державної 

етнонаціональної політики України вважаємо початок роботи від 2017 р. 

Експертної ради Міністерства культури України з питань етнополітики. Саме у 

рамках засідань цього консультативно-дорадчого органу розробляється 

Концепція державної етнонаціональної політики України. Крім того, згідно з 

Положенням про її діяльність основними завданнями такої Експертної ради 

серед іншого є: підготовка пропозицій спрямованих на формування і реалізацію 

державної політики у сфері міжнаціональних відносин та захисту прав 

національних меншин; визначення шляхів, механізмів і способів розв’язання 

проблемних питань, що виникають у сфері етнополітики [165]. До роботи в 

Експертній раді залучені «провідні науковці, фахівці з питань етнополітики та 
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міжнаціональних відносин, представники інститутів громадянського 

суспільства» [165] спільно з чиновниками з Міністерства культури України. 

Активно застосовується діяльність консультативно-дорадчих органів із 

питань етнонаціональної політики також на регіональному рівні як ефективний 

механізм залучення представників етнонаціональних спільнот до процесу 

ухвалення управлінських рішень. Наприклад, при Закарпатській ОДА 

функціонує Громадська рада, в структурі якої діє комісія з питань національних 

спільнот [205], а при Чернівецькій ОДА, крім Громадської ради, – ще й 

Регіональна рада з питань етнонаціональної політики.  

Інституційний вимір реалізації державної етнонаціональної політики на 

різних рівнях потребує компетентності самих управлінців, а також 

забезпечення їх повною й актуальною інформацією про ситуацію або проблему. 

Саме тому, на нашу думку, питання актуального інформаційного забезпечення і 

компетентності кадрів постає надзвичайно гостро у сфері етнонаціональної 

політики, зокрема для України.  

Існує кілька проблем, які українському державно-управлінському 

апаратові в етнонаціональній сфері не вдалося подолати. По-перше, 

спостерігається гостра потреба в знанні управлінцями теоретичних основ тих 

питань, що вони торкаються. По-друге, необхідна продумана система 

підготовки і перепідготовки кадрів у цій сфері на базі навчальних закладів, де є 

можливість отримувати високу фахову освіту з питань етнополітики. По-третє, 

треба подолати уявлення, що сфера міжнаціональних відносин і 

етнонаціональної політики доступна для розуміння кожному політичному 

діячеві. По-четверте, необхідно створити мережу регіональних дослідницьких 

центрів з питань етнонаціональної політики, які б з урахуванням місцевої 

специфіки забезпечували розробку сучасних підходів до аналізу проблем у цій 

сфері [216].  

Проблему компетентності кадрів можна частково розв’язати з допомогою 

підготовки і перепідготовки кадрів у сфері етнонаціональної політики через 

Національне агентство України з питань державної служби на базі провідних 
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спеціалізованих наукових установ або вищих навчальних закладів з 

відповідним рівнем кадрового та навчально-методичного забезпечення. Тим 

паче, що Національне агентство України з питань державної служби має вже 

практику проведення конкурсів виконавців державного замовлення на 

підготовку магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» й підвищення кваліфікації державних службовців і посадових 

осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції та з питань 

управління фінансами, де активну участь бере й Державний вищий навчальний 

заклад «Ужгородський національний університет». Отже, вважаємо, існують всі 

можливості запровадити відповідну практику для підготовки і перепідготовки 

кадрів з питань етнонаціональної політики [246, с. 361]. 

Отже, всі проблеми з формування стратегії державної етнонаціональної 

політики взаємопов’язані.  Хоча в основу їх розв’язання, стверджує дослідник 

С. Тимофеєв, покладено «чітке розуміння всіх тонкощів етнонаціонального 

буття держави» [216]. Ми дотримуємося думки науковця, але зауважимо також 

ще специфіку етнополітичних процесів та етнорегіонального середовища, в 

якому ці процеси відбуваються. В аналітичній записці Національного інституту 

стратегічних досліджень при Президентові України акцентується на потребі 

створення та регулярного оновлення архіву відповідних статистичних 

відомостей і надання експертам вільного доступу до цього архіву. Адже такі 

матеріали необхідні для інформаційного забезпечення досліджень 

етнополітичної динаміки, її прогнозування, адекватного оцінювання 

ймовірності виникнення етноконфліктних ситуацій у регіонах і підготовки та 

ухвалення ефективних управлінських рішень [53, с. 19–20]. Це, в свою чергу, 

створює потребу постійного моніторингу стану етнонаціональної сфери як 

держави загалом, так і регіонів зокрема; проведення заходів, які б сприяли 

поліпшенню ситуації в країні, зниженню політизацій етнічності й спрямуванню 

впливів етнонаціонального фактора у конструктивне русло; а також швидкому 

реагуванню на прояви етнополітичних загроз або напруження з метою 

збереження і соціального спокою, і політичної стабільності держави.  
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Аналіз нормативно-правової бази та інституційних механізмів реалізації 

державної етнонаціональної політики України засвідчує достовірність тез, 

наведених у попередніх розділах, що проблема ефективного реагування на 

впливи етнонаціонального фактора у суспільно-політичних процесах – це 

передусім проблема пошуку національної моделі етнонаціональної політики й 

адекватних методів та засобів етнополітичного менеджменту. Знову ж таки 

наголосимо, що останні різняться одні від одних як стратегія і тактика. Це 

підтверджує і стаття В. Котигоренка, де він виокремлює рівні впливу на 

етнонаціональну сферу. Такими рівнями є: 

1) стратегічний, де відбувається ухвалення загальнодержавних 

етнополітичних рішень на вищому законодавчому та виконавчому рівнях 

держави; 

2) тактичний, який охоплює розроблення конкретних методів, заходів, 

підходів та засобів реалізації ухвалених рішень відповідними органами в 

структурі Кабінету Міністрів і центральних урядових установах;  

3) оперативний, де реалізовують державну етнополітику в регіонах 

відповідні підрозділи органів управління на місцях та відстежуються 

результати виконання попередніх завдань, рішень. 

Згідно розподілу державний етнополітичний менеджмент здійснюється 

саме на другому і третьому рівнях, а сам етнополітичний менеджмент 

становить складову ширшої галузі, якою є етнонаціональна політика [105, 

с. 50]. З цього також випливає, що в Україні державним етнополітичним 

менеджментом займаються органи виконавчої влади різних рівнів у частині 

впровадження ухвалених рішень.  

Для удосконалення національної моделі етнополітики України потрібно 

передусім не вважати етнонаціональну сферу другорядною і такою, яка не 

потребує визначення наперед стратегічних пріоритетів і напрямів, а також 

тактичних механізмів їх впровадження [13, с. 17]. Самі стратегічні пріоритети 

державної етнонаціональної політики повинні бути нерозривно пов’язані з 

етнополітичним менеджментом на місцях. Крім того, прийняття як 
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стратегічних, так і тактичних рішень має починатися з моніторингу наявного 

етнорегіонального середовища й можливих впливів цього середовища на 

впровадження таких рішень.  

Стосовно регіональних програм управління етнонаціональним розвитком, 

то українська дослідниця Н. Ротар вважає недоліком усіх таких програм, 

реалізованих, скажімо, у Чернівецькій області, те, що концептуально 

регіональний етнонаціональний простір розуміється як однорідний [195]. Ми 

погоджуємося з таким твердження, але із певним доповненням – цей висновок 

можна співвідносити з усією територією України. Тобто недоліком державної 

етнонаціональної політики в Україні є те, що увесь етнонаціональний простір 

країни вважається однорідним, а це зовсім не так. У такому випадку навіть 

варіанти розв’язання етнополітичних проблем мають бути регіонально-

диференційованими. Адже ефективне врахування регіональних особливостей у 

державній етнополітиці може перетворити різноманітність соціально-

політичних орієнтацій на джерело етнокультурного взаємозбагачення та 

загальносуспільної консолідації [44, с. 70–71].  

З цієї позиції потрібно брати до уваги і те, що методи управління, які 

можна застосовувати у моноетнічних регіонах, не завжди придатні для 

біетнічних і зовсім не придатні для поліетнічних. Спроба поділу території за 

особливостями етнонаціонального складу зроблена у проекті Концепції 

державної етнонаціональної політики України (станом на 02.05.2018 р.), що 

знаходився на розгляді у Міністерстві культури. У проекті пропонувалося 

здійснювати інституційне забезпечення державного етнополітичного 

менеджменту на основі розрізнення областей з моноетнічним складом 

населення та зі строкатим складом населення [94]. Однак уже в проекті 

Концепції, запропонованій на розгляд громадськості у жовтні 2018 р., такий 

пункт відсутній [95]. Подібний регіонально-диференційований підхід до 

управління етнонаціональною сферою, безперечно, був позитивом першого 

проекту. Хоча, з нашого погляду, сам варіант розрізнення, який пропонувався у 
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першому проекті все-таки не дуже вдалий щодо конкретної методології 

виокремлення регіонів. 

Щодо основних стратегічних пріоритетів державної етнополітики, то її, 

безперечно, необхідно формувати з дотриманням загальних демократичних 

принципів регулювання міжетнічних відносин, але з урахуванням національної 

специфіки. На цьому акцентувала українська дослідниця О. Липчук: 

«Етнонаціональна політика Української держави ставить за мету обернути 

багатонаціональний склад українського суспільства із потенційно можливого 

джерела етнонаціональних протиріч і конфліктів на опору і силу України» [115, 

с. 108]. Отже, державі практично відводиться роль медіатора, того, хто 

встановлює правила гри у сфері етнонаціональних відносин.  

Такі демократичні принципи регулювання, на нашу думку, можуть 

успішно втілитися у моделі етнонаціональної політики, названою 

Дж. Ротшильдом «перехрещеною сіткою» (про неї йшлося у розділі 2). Адже 

саме вона передбачає активну взаємодію всіх суб’єктів етнонаціональної 

політики, кінцевою метою якої є органічна інтеграція громадянської та 

етнонаціональної ідентичності. Цього дуже не вистачає для завершення 

національної консолідації української політичної нації. Така модель повинна 

послуговуватися усім набором наявних методів і механізмів керування 

етнополітичними процесами, крім тих, що суперечать основам міжнародного та 

українського права або порушують права людини і громадянина. Необхідно, до 

прикладу, уникати тих методик макрополітичного регулювання етнічним 

розмаїттям, які А. Аклаєв зараховує до насильницьких і частково примусових 

методів (геноцид, депортація, насильницька асиміляція тощо) (див. Додаток Б). 

Державна етнонаціональна політика повинна брати до уваги всі 

етнополітичні загрози (латентні чи відкриті), які можуть бути реалізовані на 

території України. До певного часу (і з цим багато дослідників погодяться) 

особливістю політики у цій сфері було те, що вона намагалася не помічати або 

ж ігнорувала існуючі зовнішні загрози чи, точніше, внутрішні загрози 

суверенітету і територіальній цілісності, які, так би мовити, підживлюються 
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ззовні. Після початку російської агресії в Криму і на Донбасі у програмних 

документах, законах України російська агресія почала згадуватися як значна 

загроза національній безпеці (про це ми вже згадували). Хоча вважаємо, що 

таке вузьке трактування зовнішніх загроз без урахування можливих загроз з 

боку інших країн-сусідів у документі, який визначає стратегічні пріоритети 

країни на тривалий період, є суттєвою помилкою законодавця.  

Виокремимо також моменти, на котрих держава повинна особливо 

зосереджуватися під час формування загальної стратегії етнонаціональної 

політики щодо поліетнічних регіонів України. Передусім необхідно сприяти 

примноженню конструктивного потенціалу етнонаціонального фактора, тобто 

на рівні органів влади у центрі й на місцях звертати особливу увагу на 

підвищення рівня залучення регіонів до процесу національної консолідації. Так, 

у Закарпатській і Чернівецькій областях це стосується підвищення ролі 

національно-державної ідентичності в населення внаслідок активнішого 

залучення їх до загальнонаціональних соціально-економічних, політичних і 

культурних процесів та до процесу децентралізації влади. В Одеському регіоні 

– це вирішення проблеми незначного поширення державної мови через 

розвиток україномовного контенту і загалом україномовної культури. Там існує 

також потреба усунення наявної в регіоні великої відмінності у підтримці 

основного геополітичного курсу держави. Така відмінність може бути 

знівельована через широке роз’яснення серед населення головних переваг 

євроінтеграції та інтеграції у НАТО з можливим відтермінуванням таких ідей 

до зростання їхньої підтримки серед населення Одеської області. Щодо Криму, 

то питання національної консолідації наразі не варто розглядати, але в процесі 

реінтеграції територій воно має стати ключовим і впроваджуватися за всіма 

напрямами, які ми виокремили.  

Вагома у цьому сенсі і гармонізація процесу національної консолідації з 

процесами етнічної консолідації спільнот у згаданих регіонах. Саме тому 

державна етнонаціональна політика стосовно спільнот з високим і дуже 

високим рівнем етнічної консолідації (4 і більше балів за визначеною нами 
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шкалою у підрозділі 3.2) у місцях їх компактного проживання (угорців, 

румунів, болгар, молдован), а також політизованих етнонаціональних спільнот 

(кримських татар, росіян, угорців) повинна бути спрямована на задоволення 

соціально-економічних і політичних інтересів. Державна ж політика щодо 

слабко консолідованих етнонаціональних спільнот (3 і менше балів за 

визначеною нами шкалою у підрозділі 3.2) з низьким рівнем політизації (до 

прикладу, ромів) має забезпечувати задоволення мовно-культурних інтересів 

таких спільнот. Це дасть змогу взяти до уваги позицію найбільш активних 

національних меншин у зазначених регіонах під час формування стратегічних 

засад етнонаціональної політики і процесу їх реалізації методами 

етнополітичного менеджменту, сприятиме зменшенню впливу як внутрішніх, 

так і зовнішніх чинників, які провокують політизацію та деструктивний 

характер активного потенціалу окремих спільнот (вони виділені як основні 

причини реалізації етнополітичних загроз – див. підрозділ 4.1). 

З урахуванням власного бачення загальної стратегії державної 

етнонаціональної політики і тактики на рівні центральних органів влади та з 

метою завершення її формування й ефективного впровадження рекомендуємо:  

1. Доопрацювати через Експертну раду Міністерства культури з 

питань етнополітики проект Концепції державної етнонаціональної політики 

України, затвердивши її як стратегічний документ впровадження державної 

етнонаціональної політики. Завершена Концепція повинна відповідати кільком, 

з нашого погляду, дуже важливим критеріям:  

– визначення основних термінів і текст Концепції повинні пройти широке 

громадське обговорення не лише на рівні представників національних 

меншин; 

– Концепція не повинна суперечити Конституції України;  

– основу Концепції має становити принцип рівності всіх етнонаціональних 

спільнот України, тобто стратегічним пріоритетом державної 

етнонаціональної політики повинна бути рівноправність захисту прав і 

національних меншин, і титульного етносу (українців);  
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– кінцевою метою впровадження Концепції має проголошуватися 

консолідація української нації на засадах громадянської ідентичності у 

поєднанні з можливістю вільного виявлення своєї етнічної ідентичності. 

Як вважають експерти Національного інституту стратегічних досліджень 

при Президентові України, така стратегія – це основа для нормативно-правової, 

бюджетної, освітньо-культурної та правоохоронної діяльності держави з 

попередження етнополітичних ризиків та формування громадянської 

лояльності серед представників усіх національних меншин [53, с. 20]. Вона 

також повинна сприяти вдосконаленню законодавчої бази у цій сфері. 

2. Відновити роботу окремого центрального органу виконавчої влади 

у сфері етнонаціональної політики та відповідних органів виконавчої влади на 

місцях. До відання центрального органу з питань етнонаціональної політики 

можуть належати:  

– розробка Програми впровадження Концепції державної етнонаціональної 

політики України, яку в подальшому органи влади на місцях зможуть 

модифікувати з урахуванням етнорегіональної специфіки;  

– координація та регулювання діяльності відповідних органів виконавчої 

влади на місцях;  

– моніторинг на рівні держави, збирання й опрацювання інформації, що 

надходить з регіонів, про динаміку етнонаціонального складу населення, 

політизацію етнічності, рівень етнонаціонального фактора окремих 

спільнот, випадки дискримінації за етнічною чи національною ознакою 

тощо [246, с. 361];  

– підготовка і перепідготовка кадрів у сфері етнонаціональної політики в 

координації з Національним агентством України з питань державної 

служби на базі провідних спеціалізованих наукових установ або вищих 

навчальних закладів, які мають відповідний рівень кадрового та 

навчально-методичного забезпечення. 

3. Враховувати особливості етнонаціонального складу населення та 

впливи етнонаціонального фактора окремих спільнот на політичні процеси в 
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процесі формування державної політики у тій чи іншій сфері. Наприклад, 

експерти Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові 

України пропонують брати до уваги особливості етномовного та 

етноконфесійного складу регіонів (процеси політизації етнічності) у процесі 

здійснення заходів реформи децентралізації влади та об’єднання 

територіальних громад [53, с. 20]. Хоча ми вважаємо, що такі особливості 

потрібно врахувати і під час зміни виборчого законодавства в частині 

забезпечення представництва національних меншин у законодавчому органі 

влади через формування єдиних виборчих округів для визначених меншин у 

місцях їхнього компактного проживання. 

Стосовно оперативного рівня, тобто реалізації державної 

етнонаціональної політики у регіонах, то впровадження ефективного 

етнополітичного менеджменту на місцях, з нашого погляду, стає все більш 

актуальним унаслідок процесу децентралізації системи управління в Україні, 

коли саме місцеві органи влади почнуть нести основну відповідальність за 

забезпечення етнополітичної стабільності, а також мінімізацію деструктивних і 

примноження конструктивних впливів етнонаціонального фактора на 

суспільно-політичні процеси у регіоні. 

Важливе значення у цьому контексті належить функціональному аспекту 

етнополітичного менеджменту. Адже функціональність у регламентуванні 

діяльності структур державного етнополітичного менеджменту сприяє також 

його інституційному вдосконаленню [105, с. 58]. Тут доцільно наголосити, що 

сучасна ситуація у етнонаціональній сфері поліетнічних регіонів, яка, 

безперечно, впливає на всю територію України (анексія Криму під впливом 

російського етнонаціонального фактора; іредентистська риторика в інших 

трьох регіонах з боку окремих національних меншин; українсько-угорський 

етнополітичний конфлікт та ін.), засвідчує неспроможність державного 

етнополітичного менеджменту ефективно та своєчасно відповідати на виклики, 

які постають перед етнонаціональною політикою, у тому числі забезпечити 
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політичну стабільність і територіальну цілісність. Йому не вистачає гнучкості й 

швидкості реакції в процесі зміни умов діяльності.  

Позитивним кроком до перетворення такої ситуації є початок реформи 

децентралізації в Україні, можливість якої обговорювали політики і науковці 

вже давно, але нагальна потреба в цьому виявилася лише після подій у Криму 

та на Донбасі. Сьогодні ідею децентралізації влади в Україні вважають такою, 

яка допоможе, надавши більших повноважень регіонам, зберегти територіальну 

цілісність держави. Однак визначити оптимальний рівень децентралізації надто 

важко, зокрема з огляду на кардинально відмінні запити різних регіонів. Тому її 

необхідно впроваджувати дуже помірковано і з урахуванням політичних, 

економічних і етнонаціональних особливостей України [242, с. 317]. 

Насамперед важливо враховувати останній пункт, який часто ігнорують органи 

влади. Адже саме етнонаціональний фактор окремих спільнот здатен впливати 

на подальший розвиток України та її політичну стабільність як цілісного 

інституту. 

Оптимальний рівень децентралізації повинен виходити з оптимального 

поєднання процесів інтеграції та регіоналізації на рівні окремого регіону й усієї 

держави. Інтеграція дає змогу залучити абсолютно всі етнонаціональні 

спільноти до суспільства на засадах надання їм однакових з іншими членами 

цього суспільства прав [7, с. 252]. Натомість регіоналізація, у тому числі й 

етнічна, ініційована державою, є на сучасному етапі ефективним способом 

задоволення потреб етнонаціональних спільнот, і може, на нашу думку, стати 

невід’ємною частиною процесу управління в контексті децентралізації. Саме за 

допомогою етнічної регіоналізації у межах окремих регіонів з метою 

підтримання політичної стабільності варто здійснювати виважену, специфічну 

державну етнонаціональну політику. 

Значні досягнення в оптимальному поєднанні процесів регіоналізації та 

інтеграції належать водночас практиці вирішення регіональних проблем у 

багатьох країнах Європейського Союзу. Особливість такого поєднання –

застосування принципу субсидіарності, суть якого полягає у тому, що влада має 
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бути максимально наближена до громадян, а на її «верхні поверхи» 

добровільно передається лише стільки, скільки потрібно для забезпечення 

етнополітичної стабільності суспільства. Згідно з принципом субсидіарності 

Європейське Співтовариство є триступеневою системою, на кожному рівні якої 

функції законодавчих та виконавчих органів чітко розмежовані [67, с. 205]. 

Інакше кажучи, субсидіарність передбачає вирішення проблем, що у нашому 

випадку виникають у сфері етнонаціональних відносин, саме на тому рівні, на 

якому вони і з’явилися. Крім того, справедливо зазначає О. Рафальський, не 

центральні органи влади передають свої повноваження регіонам, а навпаки – до 

компетенції центру потрапляють лише ті проблеми, що неможливо вирішувати 

на регіональному рівні [184, с. 145].  

Такий принцип варто застосовувати і в Україні. Проте його використання 

в етнонаціональній політиці неможливе без децентралізації системи 

управління, а у випадку з Україною – без децентралізації системи управління, 

невід’ємною частиною впровадження якої повинна стати етнічна регіоналізація. 

Уже згадуваний нами вчений П. Надолішній ще в кінці 1990-х рр. виявив 

тенденцію, яка полягає в тому, що етнонаціональний фактор впливає передусім 

на формування територіальних громад та їх комунальних об’єднань, а відтак 

безпосередньо визначатиме розміри й межі адміністративних одиниць нижчої 

та середньої ланок [140, с. 9]. У зв’язку з цим етнічна регіоналізація, з нашого 

погляду, може стати дієвим «інструментом» врахування впливів 

етнонаціонального фактора у процесі децентралізації системи управління [242, 

с. 320]. І лише тоді можна застосувати принцип субсидіарності в українських 

реаліях з метою запобігти виникненню та реалізації основних етнополітичних 

загроз для держави. 

Українська дослідниця В. Андріяш обґрунтовує ефективність 

використання субсидіарної моделі етнонаціональної політики для України. 

Вона зазначає, що фактично йдеться про застосування субсидіарності як 

принципу розмежування компетенції, тобто – про модель розподіленого 

управління етнополітичними процесами [7, с. 254]. Це дає додаткову 
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можливість залучити етнонаціональні спільноти до управління сучасними 

етнополітичними процесами, у яких вони беруть безпосередню участь на 

регіональному рівні.  

Крім того, ефективний державний етнополітичний менеджмент, на нашу 

думку, має відповідати таким критеріям як: швидкість і своєчасність 

реагування на конкретну ситуацію у сфері етнонаціональних відносин, 

оперативність у прийнятті рішень, оптимальність цих рішень відповідній 

ситуації, скоординованість дій між органами, що здійснюють менеджмент у цій 

сфері на різних рівнях, беззаперечне уникнення дискримінації стосовно різних 

етнонаціональних спільнот. 

Експерти Національного інституту стратегічних досліджень звертають 

також увагу на вагомість постійного моніторингу, пропонуючи доручити 

місцевим державним адміністраціям країни відновити моніторинг динаміки 

складу населення за етнічним показником і здійснювати постійний моніторинг 

конфліктних випадків та політизації відносин [183, с. 22]. Такий моніторинг 

потрібен передусім для прогнозування розвитку етнонаціональних відносин і 

етнополітичних процесів у регіоні з метою успішного управління ними, навіть 

у ситуаціях виникнення та реалізації етнополітичних загроз.  

У зв’язку з цим звернемо увагу на ще один значний недолік 

впровадження етнонаціональної політики на місцях – це відсутність 

сформованих методик реагування у кризових ситуаціях, тобто майже цілковиту 

відсутність практик кризового етнополітичного менеджменту. Дії влади у 

кризових ситуаціях, які виникають у етнонаціональних відносинах, 

позначаються хаотичністю, непродуманістю, нескоординованістю, а часто і 

неадекватністю ситуації. Це засвідчують і події весни 2014 р. у південно-

східних регіонах України, коли виконавча вертикаль влади виявилася 

неспроможною запобігти в окремих областях реалізації сепаратистських 

сценаріїв. Саме тому необхідно запозичити методики діяльності в подібних 

ситуаціях, розроблені західною наукою, й адаптувати їх до українських реалій. 

Можливо, навіть існує потреба створити так званий Центр кризового 
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реагування, що мав би належне кадрове забезпечення, аналізував би 

інформацію регіонів стосовно виникнення деструктивних впливів 

етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси на місцевому рівні 

й надавав консультації органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування про дії в ситуаціях виникнення та реалізації етнополітичних 

загроз. 

Після усунення вказаних недоліків можна значно вдосконалити 

управління сучасними, зокрема кризовими, етнополітичними процесами і 

пришвидшити досягнення основної мети державного етнополітичного 

менеджменту. Такою метою має стати побудова ефективної системи, яка би 

змогла відповідати на виклики, що постають перед нею (деструктивні прояви 

етнонаціонального фактора, етнополітичні загрози та ін.), з метою забезпечення 

політичної стабільності, успішного розвитку етнонаціональних відносин і 

сталості процесу національної консолідації. Саме тому, з погляду 

В. Котигоренка, етнополітичний менеджмент має постійно саморегулюватися й 

самовдосконалюватися з урахуванням суспільних змін, забезпечуючи 

динамічний баланс між централізацією та децентралізацією управлінської 

діяльності, через формування і проведення єдиної державної етнонаціональної 

політики й одночасне надання необхідної самостійності органам регіональної 

влади та місцевого самоврядування. Функціональну дієвість виконавчої 

вертикалі також посилюватиме активне залучення самих етнонаціональних 

спільнот та їх організацій до процесу ухвалення важливих для них рішень [105, 

с. 61].  

Окремо наголосимо, що під час розробки регіональних програм у сфері 

етнонаціональних відносин потрібно враховувати, що регіон – це структурно-

функціональна єдність, яка становить частину загальнонаціональної системи, 

але водночас має свої унікальні особливості. Тобто мета етнополітичного 

менеджменту в усіх регіонах країни повинна бути однаковою, проте методи для 

досягнення цієї мети і виклики, що постають перед ним, залежать від 

конкретної специфіки регіону (групи областей, до якої належить цей регіон, – 
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поліетнічний, біетнічний чи моноетнічний; особливостей етнонаціонального 

складу і етнополітичних процесів тощо). 

З метою успішного впровадження цієї стратегії на оперативному рівні 

управління пропонуємо: 

1. Забезпечити постійний моніторинг етнополітичної ситуації на 

регіональному рівні, динаміки зміни етнонаціонального складу населення, а в 

поліетнічних регіонах України подібний моніторинг запровадити і стосовно 

виявлення деструктивних впливів етнонаціонального фактора на суспільно-

політичні процеси або виникнення етнополітичних загроз з метою врахування 

результатів цього моніторингу під час розроблення регіональних програм чи 

впровадженні стратегії державної етнонаціональної політики. 

2. Сформувати у поліетнічних регіонах (в інших – за потреби) окреме 

управління на рівні обласної державної адміністрації з питань етнонаціональної 

політики та представництв цього управління, які б займалися етнополітичним 

менеджментом на місцях, враховуючи конкретну локальну специфіку 

політичних процесів. Створити консультативно-дорадчий орган при ОДА у цій 

сфері, що складався би з представників громадський організацій етноспільнот 

регіону, науковців і представників влади. Адже з погляду фахівців, належні 

умови і ефективна діяльність конкретних інститутів для розв’язання нагальних 

проблем етнополітичної стабільності, залучення громадськості до роботи цих 

інститутів – це необхідні кроки з метою консолідації різних груп на місцевому 

рівні [184, с. 146]. Окрім того, у процесі децентралізації держава повинна також 

пропонувати органам влади об’єднаних територіальних громад створювати 

подібні органи за потреби. Вони б здійснювали впровадження загальної 

стратегії державної етнонаціональної політики за значної автономності в 

соціальних і гуманітарних питаннях, що їй не суперечать. 

3. Застосовувати субсидіарність як ключовий принцип публічної 

політики у процесі децентралізації системи управління та після її завершення, 

ініційованої державою регіоналізації, в тому числі етнічної, як окремого 

інструменту здійснення державної політики у вказаній сфері, а також 
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регіонально-диференційованого підходу в процесі вибору методів державного 

етнополітичного менеджменту на місцях. Насамперед це дасть змогу 

розмежувати повноваження і відповідальність за прийняті рішення між різними 

рівнями, здійснювати виважену, специфічну державну етнонаціональну 

політику і водночас задовольнити основні потреби етнонаціональних спільнот. 

У подальшому така ситуація сприятиме покращенню керованості 

етнополітичними процесами на місцях і пришвидшенню реакцій з боку органів 

влади на події, які пов’язані з деструктивними впливами етнонаціонального 

фактора на суспільно-політичні процеси у конкретному регіоні.   

Отже, держава як суб’єкт етнополітичних процесів повинна стати їх 

регулятором, медіатором міжнаціональних відносин і тим, хто встановлює 

правила гри у цій сфері. У зв’язку з цим потрібно розробити національну 

модель державної етнонаціональної політики України, сформувати її 

стратегічні пріоритети і забезпечити їх своєчасну і правильну реалізацію через 

систему ефективного державного етнополітичного менеджменту, зокрема на 

найнижчому рівні, що визначається як оперативний. Саме від засобів і дій, які 

використовують органи влади та від влучності прописаних концепцій, законів і 

програм залежить дієвість державної етнонаціональної політики, реалізація 

очікуваних результатів її впровадження, а також запобігання деструктивному 

впливу етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси та 

підтримання політичної стабільності держави. 

Крім того, у процесі побудови загальної стратегії етнонаціональної 

політики потрібно усвідомити розмаїття регіонів України. Щодо поліетнічних 

регіонів України, то необхідно передусім сприяти зростанню конструктивного 

потенціалу етнонаціонального фактора через підвищення рівня залучення 

регіонів до процесу національної консолідації та гармонізацію її з процесами 

етнічної консолідації спільнот у зазначених регіонах. Не менш важливо також 

уникати реалізації етнополітичних загроз, усуваючи їх основні причини та 

додаткові стимули.  
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Висновки до розділу 4 

 У розділі аналізується деструктивний вплив окремих етноспільнот на 

політичну стабільність в державі. Акцентовано на пропозиціях стосовно 

вдосконалення національної моделі етнополітики в Україні у контексті 

врахування деструктивних впливів досліджуваного фактора на суспільно-

політичні процеси. 

Такий деструктивний вплив етнонаціонального фактора у суспільно-

політичному процесі розглянуто з позицій можливого виникнення та реалізації 

етнополітичних загроз. Виявлено, що такі загрози становлять політизація 

етнічності й прояви етнічного радикалізму (міжетнічний або етнополітичний 

конфлікт, етнічний сепаратизм чи іредентизм). Вказані загрози закладені 

особливостями історичного розвитку досліджуваних територій. Як визначено 

на основі аналізу українського досвіду взаємодії по лінії «влада – 

етнонаціональна спільнота», основними сучасними причинами реалізації 

етнополітичних загроз в Україні є: 1) розбіжності у баченні свого подальшого 

розвитку між етноспільнотою та владою країни; 2) використання 

етнонаціонального фактора у політичних іграх; 3) впливи та підбурювання 

ззовні, що здійснюють певні держави з метою досягнення власних інтересів. Ці 

причини актуалізуються у відносинах між суб’єктами суспільно-політичних 

процесів, а їх запобігання сприятиме уникненню деструктивних впливів 

етнонаціонального фактора на суспільно-політичні процеси.  

Обґрунтовано основні негативні та позитивні наслідки реалізації 

етнополітичних загроз в Україні. До негативних наслідків для суспільства 

зараховано порушення загального соціального спокою, зростання рівня 

внутрішніх і зовнішніх міграційних потоків, збільшення кількості проявів 

нетерпимості, ксенофобії, расової чи етнічної дискримінації; для держави – 

втрату або загрозу втрати територіальної цілісності й суверенітету, порушення 

політичної стабільності, проблеми національної консолідації. Позитивні 

наслідки для суспільства і держави – це перерозподіл населення під впливом 

його переміщень за межі усталених регіонів проживання, інтеграція 
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українського суспільства з подальшою можливістю завершення формування 

політичної нації. 

Доведено, що державна етнополітика у контексті врахування впливів 

досліджуваного фактора на суспільно-політичні процеси повинна 

вдосконалюватися у напрямі вироблення власної національної моделі 

державної політики у цій сфері, формування її стратегічних пріоритетів та їх 

своєчасну реалізацію. Аргументовано, що загальну стратегію державної 

етнонаціональної політики потрібно впроваджувати на засадах регіонально-

диференційованого підходу, коли етнонаціональний простір країни не 

вважається однорідним. Запропоновано у цьому контексті першочергові заходи 

з метою формування й ефективного впровадження стратегії. До них належить: 

удосконалення наявної нормативно-правової бази етнонаціональної політики та 

її доповнення через прийняття Концепції державної етнонаціональної політики 

України; відновлення у структурі органів влади центрального органу 

виконавчої влади у зазначеній сфері та відповідних органів виконавчої влади на 

місцях; обов’язкове врахування особливостей етнорегіонального середовища, 

конструктивних і деструктивних впливів активного потенціалу окремих 

спільнот на політичні процеси під час формування державної політики. 

На цій основі кінцевою метою державної етнонаціональної політики в 

Україні визначено гармонійний розвиток усіх без винятку сегментів 

поліетнічного суспільства з одночасною консолідацією української політичної 

нації на засадах громадянської ідентичності, що безпосередньо сприятиме 

уникненню наростання деструктивності етнонаціонального фактора у  

суспільно-політичному процесі.  

 Наголошено на розгляді оперативного рівня етнополітичного 

менеджменту, який потребує нині вдосконалення з огляду на процес 

децентралізації системи управління в Україні. Адже у ситуаціях, коли місцеві 

органи влади будуть нести основну відповідальність за управління 

етнополітичними процесами у регіоні та мінімізацію деструктивних і 

стимулювання конструктивних впливів етнонаціонального фактора на 
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суспільно-політичні процеси у ньому, основною метою державного 

етнополітичного менеджменту має стати побудова ефективної системи, яка б 

змогла відповідати на всі виклики для забезпечення на регіональному рівні 

політичної стабільності, успішного розвитку міжетнічних відносин і сталості 

процесу національної консолідації. Першочерговими заходами для досягнення 

мети на оперативному рівні визначено: забезпечення постійного моніторингу 

етнополітичної ситуації з урахуванням його результатів під час розробки 

регіональних програм впровадження стратегії етнонаціональної політики на 

місцях; створення у поліетнічних регіонах (в інших – за потреби) окремого 

управління на рівні обласної державної адміністрації з питань етнополітики і 

представництв цього управління та консультативно-дорадчого органу при ОДА 

у цій сфері; застосування субсидіарності як ключового принципу публічної 

політики у процесі децентралізації системи управління і після її завершення, 

ініційованої державою регіоналізації як окремого інструменту здійснення 

державної політики у вказаній сфері, а також регіонально-диференційованого 

підходу в процесі вибору методів державного етнополітичного менеджменту.  

Основні положення розділу знайшли відображення в публікаціях 

дисертанта [242; 243; 245; 246; 247; 250].  
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ВИСНОВКИ 

 

Згідно поставлених завдань дисертаційної роботи, обґрунтовано наступні 

висновки щодо вивчення впливу етнонаціонального фактора на суспільно-

політичні процеси в Україні: 

1. Поняття «етнонаціональний фактор» в українському політологічному 

дискурсі зазвичай використовують синонімом до терміну «етнонаціональний 

чинник». В основу того чи іншого вибору покладено особисті погляди 

дослідника. Хоча, з нашого погляду, доцільно й актуально в українській 

практиці послуговуватися саме поняттям «фактор», аби уникнути 

термінологічної плутанини, спростити переклад і зробити однозначним 

розуміння предмета дослідження вченими різних країн.  

 Щодо визначення сутності терміна, то науковими розробками з цього 

питання займалися лише деякі українські дослідники. Водночас розуміння 

такого поняття у кожного з них є різним. У зв’язку з цим акцентуємо на 

існуванні нагальної потреба у формулюванні комплексного визначення 

досліджуваного терміна, що ґрунтуватиметься на попередніх розвідках, але 

разом з тим пропонуємо розширити його тлумачення через введення суттєвих 

ознак цього явища, в яких однозначно відображено впливовість такого фактора 

на суспільно-політичні процеси в державі. Тому пропонуємо розуміти 

етнонаціональний фактор як активний потенціал етнонаціональної спільноти, 

що має конструктивний або деструктивний вплив на життя всього суспільства і 

держави залежно від задоволення або не задоволення основних інтересів цієї 

спільноти. Головним у визначенні є словосполучення «активність 

етнонаціональної спільноти», оскільки етнонаціональний фактор – це 

винятково рушійна сила, певні дії, активність. Носієм такого фактора може 

бути виключно колективний суб’єкт соціально-політичних відносин –

спільнота, яка має на меті захист власних групових прав та інтересів.  

 2. Конструктивний та деструктивний вплив активного потенціалу певної 

спільноти реалізується в етнополітичних процесах, гармонійно вплетених у 
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регіональний або загальнонаціональний суспільно-політичний процес. Адже 

останній є водночас і цілісністю, і сукупністю різних процесів. Обов’язкова 

ознака подібних політичних процесів – участь у них як суб’єкта або об’єкта 

політичних відносин певної етнонаціональної спільноти. 

 Механізм конструктивних впливів досліджуваного фактора проявляється 

через процеси національної та етнічної консолідації. З метою аналізу цих 

процесів в Україні розроблено методологічні схеми з певними визначеними 

критеріями, що допомагають з’ясувати рівень залучення регіону до процесу 

національної консолідації та рівень етнічної консолідації окремих національних 

меншин. Схема, яка стосується етнічної консолідації, також дає змогу 

встановити конструктивність або деструктивність впливу активного потенціалу 

тієї чи іншої національної меншини на суспільно-політичні процеси і у регіоні 

зокрема, і у країні загалом.  

 Саме у процесі етнічної консолідації зростає етнонаціональний фактор 

спільноти, умовними рівнями наростання якого є політична субʼєктивація, 

етнополітична мобілізація та політизація етнічності. Політизація етнічності – 

його «найекстремальніший» прояв, бо вона за певних умов може стати 

причиною етнічного радикалізму, тобто фактичного перетворення 

конструктивного потенціалу спільноти на деструктивний з подальшою 

реалізацією загроз політичній стабільності держави. Основною умовою такого 

перетворення, зважаючи на досвід України, коли політизація етнічності під 

впливом екзогенних чинників без належного реагування органів державної 

влади спричинила часткову втрату територіальної цілісності держави, є 

прорахунки держави в етнонаціональній політиці, які етнічна еліта 

використовує як привід для певних дій. Це також підтверджує, що прояви 

етнонаціонального фактора безпосередньо впливають на функціонування 

державно-політичних інститутів різних рівнів, процес національної 

консолідації та на суспільно-політичне життя окремого регіону і всієї держави. 

 3. Існує чимало варіантів регіонального поділу України, які 

використовуються у процесі наукових розвідок, що потребують умовного 
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поділу території дослідження на окремі частини, відмінні між собою за 

певними особливими ознаками. Кожен науковець зазвичай має власний підхід, 

зумовлений метою і завданнями дослідження, методологічною основою чи 

специфікою науки, у межах якої воно здійснюється. Спільним є те, що вони 

враховують цілісність адміністративно-територіальних одиниць сучасної 

України. З нашого погляду це відповідає сучасним реаліям і є позицією, яку ми 

застосовуємо під час виділення окремих регіонів у нашому дослідженні. Хоча 

припускаємо, що у майбутньому, після завершення процесу децентралізації та 

формування дієздатних об’єднаних територіальних громад, такою позицією 

можна буде знехтувати.  

 Зауважимо також, що аналізуючи впливи активного потенціалу 

конкретної спільноти на загальнонаціональні й регіональні суспільно-політичні 

процеси, необхідно враховувати й унікальну специфіку етнорегіонального 

середовища України, що полягає у нетиповості поліетнічності України. Ця 

нетиповість, яку вчені часто не беруть до уваги у процесі формування підходів 

до поділів території дослідження, проявляється у чіткій регіональній 

визначеності розселення представників іноетнічних спільнот на території 

країни. 

 Саме тому ми пропонуємо, враховуючи різні варіанти підходів до 

регіонального поділу території України, своєрідну класифікацію, авторський 

варіант групування областей для потреб аналізу етнополітичних процесів. 

Базуючись на результатах Всеукраїнського перепису населення 2001 р., регіони 

України за питомою вагою і співвідношенням титульного етносу та 

національних меншин можна умовно розділити на такі групи: 

– переважно моноетнічні, де питома вага титульного етносу більша ніж 

90% від загальної кількості населення регіону (Вінницька, Волинська, 

Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, 

Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, 

Чернігівська області); 
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– переважно біетнічні, де питома вага титульного етносу менша ніж 90% 

від загальної кількості населення регіону, а питома вага єдиної 

національної меншини (в Україні такою меншиною є росіяни), яка 

становить понад 2% населення, дорівнює близько і більше 10% 

(Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, 

Сумська, Харківська, Херсонська області); 

– переважно поліетнічні, де питома вага титульного етносу менша ніж 90%, 

а питома вага кількох національних менших, які становлять понад 2% 

населення, дорівнює близько і більше 10% (Одеська, Закарпатська, 

Чернівецька області й АР Крим). 

 Ми проаналізували конструктивні й деструктивні впливи 

етнонаціонального фактора на регіональні суспільно-політичні процеси саме на 

прикладі останніх як «окремих випадків-кейсів». Крім того, зазначимо, що 

наведений авторський варіант групування регіонів України можна використати 

і для практичних потреб у процесі управління етнополітичними процесами, де 

для різних груп регіонів застосовувалися б специфічні методи з метою 

підвищення ефективності впровадження державної політики у цій сфері. Адже 

логічним буде припустити: методи, які застосовують під час реалізації 

етнополітики і придатні для моноетнічних регіонів, не завжди підхожі для 

біетнічних і зовсім не підхожі для поліетнічних. 

 4. У суспільно-політичних процесах України конструктивний потенціал 

етнонаціонального фактора проявляється через національну консолідацію та 

етнічну консолідацію у середовищі окремих національних меншин. 

Особливості його реалізації проаналізовані нами на прикладі поліетнічних 

регіонів України. 

 Національній консолідації в Україні притаманна залежність від глибини 

регіональних розбіжностей та особливостей прояву етнонаціонального фактора 

у політичних процесах, внаслідок чого виникає відмінність у швидкості й рівні 

залучення окремого регіону до консолідаційного процесу. Цю тезу підтвердив і 

аналіз за визначеними критеріями у поліетнічних регіонах. Так, Закарпатська та 
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Чернівецька області перебувають на високому рівні залучення до процесу 

національної консолідації, Одеський регіон – на середньому, а Крим до анексії 

ми визначили як такий, що мав дуже низький рівень залучення.  

 У Закарпатській та Чернівецькій областях однаково поширеним є 

використання державної мови та переважання локально-регіональної, а не 

національно-державної (як у всьому Західному регіоні) ідентичності населення. 

Хоча підтримка останньої все-таки у динаміці зростає. Висока також підтримка 

основних національних цінностей, вибраного геополітичного курсу держави та 

національної ідеї. Однак у Закарпатській області, на відміну від Чернівецької, 

менш прихильно ставляться до ідеї децентралізації та прихильніше – до явища 

подвійного громадянства. Одеський регіон переважно російськомовний, тому 

консолідаційний вплив державної мови тут не простежується. Переважає мовна 

асиміляція представників етнонаціональних спільнот у російськомовне 

середовище, а їх мовна стійкість значно нижча, ніж, до прикладу, в 

Закарпатській і Чернівецькій областях. Проте це – єдиний поліетнічний регіон, 

де національно-державна ідентичність переважає локально-регіональну. Тут 

подібно до попередніх двох регіонів, спостерігається значна підтримка 

національної ідеї, прихильність до біпатризму, як і у Закарпатті, але й значна 

підтримка ідеї децентралізації, як на Буковині. В Одеському регіоні 

неоднозначне ставлення до національних цінностей, у тому числі в питанні 

вибору геополітичного курсу держави. Крим до тимчасової окупації Росією був 

майже повністю російськомовним зі значним поширенням проросійської 

національної ідентичності, відмінними від іншої території України ставленням 

до національної ідеї української нації та основними національними цінностями. 

Проте не можна стверджувати, що він був повністю вилучений з процесу 

національної консолідації. Адже тоді, коли Крим перебував у складі України, 

на нього так чи інакше впливали всі українські суспільно-політичні процеси і 

змушували взаємодіяти з іншими регіонами, що повільно, але залучало до 

консолідаційного процесу.  
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 Національна консолідація держави з поліетнічним складом населення 

супроводжується процесами етнічної консолідації спільнот на її території. Як 

виявлено у контексті аналізу за визначеними критеріями в середовищі 

найбільших національних меншин поліетнічних регіонів України, вони 

перебувають на різних рівнях етнічної консолідації: російська меншина 

Одеського регіону та Криму – на середньому; болгарська меншина Одеської 

області й молдовська меншина, що розселена переважно у Одеській і 

Чернівецькій областях, – на високому; кримські татари, румуни Буковини та 

Закарпаття й угорці Закарпатської області – на дуже високому рівні етнічної 

консолідації.  

 Різниться також рівень їхньої політизації. Три найвищі полюси 

політизації в Україні створюють кримські татари, росіяни та угорці. У всіх цих 

випадках політизацію зумовили історичні особливості розвитку спільнот: 

депортація у випадку з кримськими татарами; перетворення росіян на 

національну меншину після розпаду СРСР; для угорців – Тріанонський договір, 

який позбавив Угорщину значної території після Першої світової війни. 

 Крім того, активному потенціалу названих меншин притаманний 

переважно конструктивний характер, зокрема таким є активний потенціал 

кримських татар, болгар, росіян (в Одеській області), румунів і молдован. 

Винятки становлять лише російська меншина в Криму й угорська меншина на 

Закарпатті, етнонаціональний фактор яких останнім часом має здебільшого 

деструктивний характер для суспільно-політичних процесів відповідних 

регіонів і України загалом.  

 5. У можливій реалізації етнополітичних загроз або загроз етнополітичної 

стабільності проявляється деструктивний характер впливів досліджуваного 

фактора на суспільно-політичні процеси в Україні. До них зараховуємо 

політизацію етнічності й прояви етнічного радикалізму. Найяскравіші приклади 

політизації в Україні: 1) угорська ініціатива створення на Закарпатті 

автономного територіального округу в місцях компактного проживання 

меншини; 2) претензії представників російської національної меншини та 
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проросійськи налаштованих громадян на південно-східні області України; 

3) вимоги кримськотатарської громади сформувати на території Криму 

національно-територіальну автономію; 4) штучне створення етнічної 

русинської ідентичності, відмінної від української, та обґрунтування на цій 

основі потреби надання Закарпаттю широкої автономії або навіть незалежності. 

До проявів етнічного радикалізму на території України належать етнополітичні 

конфлікти між українцями та відповідно росіянами, угорцями, румунами, 

кримськими татарами, між румунами і молдованами, а також міжетнічний 

конфлікт пов’язаний з проблемою інтеграції ромської меншини в українське 

суспільство. Причому перебіг конфліктів дуже різниться між собою: від 

латентного конфлікту на Заході, ескалація якого відбувається раз у раз за 

наявності певних приводів з однієї або іншої сторони, до масових 

сепаратистських рухів та відкритого збройного протистояння на Сході й Півдні 

України. Такими проявами вважаємо також сепаратистські (русинський) та 

іредентистські (росіяни як реальні, румуни й угорці як потенційні меншини-

іреденти) рухи окремих груп населення.  

 Передумови їх виникнення спричинені особливостями історичного 

розвитку досліджуваних територій. У цьому сенсі на Україну значно вплинула 

політика СРСР стосовно етнонаціональних спільнот, що ґрунтувалася на 

застосуванні територіальних методів впливу на етнічне розмаїття, а основними 

сучасними причинами їх реалізації є: 1) розбіжності у баченні свого 

подальшого розвитку між етноспільнотою та владою країни, на території якої 

вона проживає, що найбільше спостерігається у відносинах 

кримськотатарської, угорської та російської спільнот з Українською державою; 

2) використання етнонаціонального фактора у політичних іграх (і етнічною 

елітою спільноти, і політичною елітою регіону або країни), прикладами якого є 

відносини влади й спільнот у Криму до його анексії Росією, етнізація політики 

під час виборчих кампаній, діяльність етнополітичних партій та ін.; 3) впливи 

та підбурювання ззовні, що здійснюють певні держави з метою досягнення 

власних інтересів, які в Україні реалізуються як вплив етнічних батьківщин 
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(Росії, Угорщини, Румунії) національних меншини, котрі проживають на 

території України. Ці причини актуалізуються у відносинах між суб’єктами 

етнополітичних процесів. 

 Наслідками реалізації етнополітичних загроз в Україні є: порушення 

загального соціального спокою; зростання рівня внутрішніх і зовнішніх 

міграційних потоків; збільшення кількості проявів нетерпимості, ксенофобії, 

расової або етнічної дискримінації; втрата чи загроза втрати територіальної 

цілісності й суверенітету; порушення політичної стабільності; проблеми 

національної консолідації; перерозподіл населення під впливом його 

переміщень за межі усталених регіонів проживання тощо. 

 6. Україна як держава з поліетнічним складом населення перебуває у зоні 

постійного ризику виникнення деструктивних впливів етнонаціонального 

фактора на суспільно-політичні процеси або реалізації загроз політичній 

стабільності. Тому держава як суб’єкт етнополітичних процесів повинна стати 

їхнім регулятором, медіатором міжетнічних відносин і тим, хто встановлює 

правила гри у цій сфері. З огляду на це, питання управління сучасними, зокрема 

кризовими, політичними процесами безпосередньо пов’язане з питанням 

створення ефективної моделі державної етнополітики України. Таку проблему 

необхідно вирішувати уже сьогодні, оскільки органи державної влади через 

застарілість нормативно-правової бази, відсутність загальної стратегії 

етнонаціональної політики і тактичних механізмів її реалізації засвідчили 

неготовність протистояти сучасним викликам, які постають перед державою. 

 Ми ґрунтовно проаналізували нормативно-правову базу етнонаціональної 

політики та сучасну систему етнополітичного менеджменту на різних рівнях 

управління. У зв’язку з цим визначено першочергові заходи, що потрібно 

здійснити для удосконалення стратегії і тактики державної політики у цій сфері 

відповідно до сучасних викликів. Такими заходами мають стати: 

1) вдосконалення нормативно-правової бази етнополітики, її доповнення через 

прийняття Концепції державної етнонаціональної політики України; 

2) відновлення у структурі центральних органів виконавчої влади окремого 
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органу в зазначеній сфері; 3) створення у поліетнічних регіонах (в інших – за 

необхідності) окремого управління на рівні обласної державної адміністрації з 

питань етнонаціональної політики і представництв цього управління на місцях, 

а також консультативно-дорадчого органу при ОДА у цій сфері; 

4) забезпечення постійного моніторингу етнополітичної ситуації з метою 

врахування особливостей етнорегіонального середовища та впливів 

досліджуваного фактора на політичні процеси під час розробки державної 

політики (зокрема в процесі внесення змін у виборче законодавство, визначення 

пріоритетів національної безпеки й реформи децентралізації влади); 

5) застосування субсидіарності як ключового принципу публічної політики в 

процесі децентралізації системи управління і після її завершення та ініційованої 

державою регіоналізації, в тому числі етнічної, як окремого інструменту 

здійснення державної політики у вказаній сфері; 6) використання регіонально-

диференційованого підходу в процесі вибору методів державного 

етнополітичного менеджменту. 

Аргументовано, що кінцевою метою впровадження української моделі 

демократичної етнонаціональної політики повинен стати гармонійний розвиток 

усіх сегментів поліетнічного українського суспільства з одночасною 

консолідацією української політичної нації на засадах громадянської 

ідентичності. Це безпосередньо сприятиме уникненню наростання 

деструктивного потенціалу етнонаціонального фактора у суспільно-політичних 

процесах. Натомість, основною метою державного етнополітичного 

менеджменту має стати побудова дієвої системи, яка би змогла відповідати на 

всі сучасні виклики, зберігаючи політичну стабільність в державі і сталість 

процесу національної консолідації.  
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Політологія. Маріуполь, 2017. Вип. 20. С. 331–340.  

3. Червеняк К. Підходи до регіонального поділу України під час дослідження 

етнонаціонального фактора. Вісник Львівського університету. Серія 

філософсько-політологічні студії. 2018. Вип. 18. С. 390–396.  

4. Червеняк К. Т. Етнічна консолідація угорської меншини Закарпаття в 

контексті впливу на етнополітичну ситуацію у регіоні. Регіональні студії. 

2018. Вип. 12. С. 157–164. 

5. Червеняк К. Т. Інституційне забезпечення державної етнонаціональної 

політики в Україні. Гілея : науковий вісник. 2018. Вип. 137. С. 358–362. 

6. Червеняк К. Т. Причини виникнення та реалізації етнополітичних загроз у 

сучасній Україні. Регіональні студії. 2018. Вип. 14. С. 63–69. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

7. Червеняк К. Т. Етнонаціональна політика України як фактор 

державотворення. Україна – Цивілізація. Том IV. Історичні та духовні 

чинники консолідації української держави, нації та суспільства : матер. ІХ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Історичні та духовні 

чинники консолідації української держави, нації та суспільства» 

(м. Ужгород, 5–6 листопада 2015 р.) / редкол. : Бедь В. В. (гол. ред.) та ін.  

Ужгород, 2015. С. 112–115. 
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8. Червеняк К. Т. Політизація етнічності: фактор етнополітичного конфлікту 

чи стабільності? Політика і державне управління : тези доповідей 70-ї 

підсумкової наукової конференції професорсько-викладацького складу 

кафедри політології і державного управління факультету суспільних наук 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет». Ужгород, 2016. С. 38–40. 

9. Червеняк К. Т. Етнополітичні загрози в сучасній Україні. Україна – 

Цивілізація. Том V. Утвердження українського цивілізаційного простору: 

духовно-історичні передумови, сучасні тенденції та перспективи розвитку 

: матер. Х міжнародної науково-практичної конференції «Утвердження 

українського цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, 

сучасні тенденції та перспективи розвитку» (м. Ужгород, 3–4 листопада 

2016 р.) / редкол. : Бедь В. В. (гол. ред.) та ін. Ужгород, 2016. С. 119–125. 

10. Червеняк К. Т. Значення досліджень етнонаціонального фактора у 

політичній теорії та практиці. Соціально-гуманітарні науки та сучасні 

виклики : матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. (м. Дніпро, 26–

27 травня 2017 р.). Дніпро, 2017. Ч. 1. С. 23–24. 

11. Червеняк К. Демократія як гарантія збереження етнічного різноманіття. 

Актуальні проблеми політичної науки. Ужгород, 2017. Вип. 1. С. 40–43. 

12. Червеняк К. Т. Етнічна регіоналізація в контексті децентралізації системи 

управління. Регіональна політика: історія, політико-правові засади, 

архітектура, урбаністика : матеріали Третьої Міжнародної науково-

практичної конференції (м. Київ, 22–23 листопада 2017 р.). Київ, 2017. Вип. 

ІІІ. Ч. 1. С. 317–321. 

13. Червеняк К. Т. Роль поліетнічності в процесі національної консолідації 

України. Україна – Цивілізація. Том VI. Консолідація української держави, 

нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники : матер. ХІ міжнародної 

науково-практичної конференції «Консолідація української держави, нації 

та церкви: зовнішні та внутрішні чинники» (м. Ужгород, 16–17 листопада 

2017 р.) / редкол. : Бедь В. В. (гол. ред.) та ін. Ужгород, 2017. С. 188–192. 

14. Червеняк К. Етнічна консолідація румунської національної меншини 
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Закарпаття. Lucrarile Simpozionului International. Relatii Romano-ucrainene. 

Istorie si contemporaneitate. Romanian-Ukrainian relations. History and 

contemporaneity. Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність. 

Tasnad, 26-28 octombrie 2017 / Editory Irina Liuba Horvat. Anastasia Vehesh. 

Satu Mare: Editura Muzeului Satmarean – Cluj Napoca: Editura Econ Transilvan, 

2018. S. 281–290. 

15. Червеняк К. Поширення української мови – чинник національної 

консолідації у поліетнічних регіонах України. Європа і політика : матеріали 

науково-практичної конференції «Україна – ЄС: двосторонні відносини у 

контексті загострення гібридної війни, конфлікту політик пам’яті та 

забезпечення прав національних меншин» (м. Ужгород, 3 травня 2018 р.). 

Ужгород, 2018. С. 110–116.  

16. Червеняк К. Т. Механізм доступу до законодавчої влади національних 

меншин в Україні: пропозиції до удосконалення. Актуальні питання 

суспільних наук: наукові дискусії : матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції (м. Київ, 17–18 серпня 2018 р.). Київ, 2018. С. 93–97. 

17.  Червеняк К. Етнічна консолідація ромської етнічної групи та її вплив на 

етнополітичну ситуацію на Закарпатті. Актуальні проблеми політичної 

науки. Ужгород, 2018. Вип. 3. С. 42–50. 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації: 

18.  Червеняк К. Т. Взаємозв’язок між етнополітичною мобілізацією та 

політизацією етнічності. Держава і право : збірник наукових праць. Серія 

Політичні науки. Київ, 2017. Вип. 75. С. 74–82.  

Відомості про апробацію результатів дисертації: 

1. ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Історичні та духовні 

чинники консолідації української держави, нації та суспільства» 

(м. Ужгород, КаУ ім. А. Волошина, 5–6 листопада 2015 р., очна форма 

участі). 

2. Х Міжнародна науково-практична конференція «Утвердження українського 

цивілізаційного простору: духовно-історичні передумови, сучасні тенденції 
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та перспективи розвитку» (м. Ужгород, КаУ ім. А. Волошина, 3–4 листопада 

2016 р., очна форма участі). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика та 

адміністративна реформа в Україні: уроки європейського досвіду 

впровадження і реалізації» (м. Ужгород, 14–15 грудня 2016 р., очна форма 

участі). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Міграція між Словаччиною і 

Україною: сучасний стан, ризики та прогнози» (м. Ужгород, 2–3 березня 

2017 р., очна форма участі). 

5. ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та 

сучасні виклики» (м. Дніпро, 26–27 травня 2017 р., заочна форма участі). 

6. VIII-й Міжнародний симпозіум «Румунсько-українські відносини: Історія та 

сучасність» (Румунія, м. Тишнад, 26–28 жовтня 2017 р., очна форма участі) 

7. ХІ-а Міжнародна науково-практична конференція «Консолідація 

української держави, нації та церкви: зовнішні та внутрішні чинники» 

(м. Ужгород, КаУ ім. А. Волошина, 16–17 листопада 2017 р., очна форма 

участі). 

8. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Регіональна політика: 

історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика» (м. Київ, 

КНУБА, 22–23 листопада 2017 р., заочна форма участі). 

9. Науково-практична конференція «Україна – ЄС: двосторонні відносини у 

контексті загострення гібридної війни, конфлікту політик пам’яті та 

забезпечення прав національних меншин» (м. Ужгород, ДВНЗ «УжНУ», 3 

травня 2018 р., очна форма участі). 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання 

суспільних наук: наукові дискусії» (м. Київ, 17–18 серпня 2018 року, заочна 

форма участі).  

11. Третя міжнародна наукова конференція «Політичні партії і вибори: 

українські та світові практики» (м. Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 3 листопада 

2018 р., заочна форма участі). 
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Додаток Б 

Форми макрополітичного регулювання етнополітичних конфліктів  

(за А. Аклаєвим) 

Стратегії / 

Підходи 

Стратегії етнополітичної 

деплюралізації (усунення 

етнічного розмаїття) 

Стратегії етнополітичної 

інженерії (збереження 

етнічного розмаїття) 

Способи / 

Методи 

Атерито-

ріальні 

методи 

Терито-

ріальні 

методи 

Атерито-

ріальні 

методи 

Терито-

ріальні методи 

Насильницькі Геноцид Депортації 

(етнічні 

чистки) 

— — 

Примусові Асиміляція — Контроль 

(домінування) 

— 

Інтеграція — — Регіональна 

автономія 

Консенсусні Культурна 

автономія 

(мульти-

культуралізм) 

Розподіл 

(сецесія) 

Консоціація Федералізація 

— — Арбітраж Кантонізація 

Джерело: Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. 

Москва : Дело, 2005. С. 325. 
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Додаток В 

Етнонаціональний склад регіонів України за результатами  

Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 

 
Джерело: Національний склад населення України // Вікіпедія. Дата оновлення : 

15.08.2018. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_склад_населення_України (дата 

звернення : 15.09.2018). 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_склад_населення_України#/ media/File:2001_Ukr_ethno.png
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Додаток Г 

Ступінь етнічної мозаїчності населення України (за М. Дністрянським)  

Україна, області, 

автономія 

Індекс етнічної 

мозаїчності 

всього населення 

у 2001 та 1989 

рр. (у дужках) 

Індекс етнічної 

мозаїчності 

сільського 

населення у 2001 

та 1989 рр. (у 

дужках) 

Індекс етнічної 

мозаїчності 

міського 

населення у 2001 

та 1989 рр. (у 

дужках) 

УКРАЇНА  0,37 (0,42) 0,24 (0,25) 0,41 (0,48) 

Автономна 

Республіка Крим  

0,59 (0,54) 0,67 (0,57) 0,51 (0,45) 

Вінницька  0,10 (0,14) 0,04 (0,04) 0,16 (0,31) 

Волинська  0,06 (0,09) 0,02 (0,02) 0,10 (0,20) 

Дніпропетровська  0,34 (0,42) 0,18 (0,22) 0,37 (0,47) 

Донецька  0,53 (0,55) 0,42 (0,45) 0,53 (0,56) 

Житомирська  0,18 (0,27) 0,10 (0,15) 0,24 (0,37) 

Закарпатська  0,34 (0,37) 0,31 (0,32) 0,38 (0,45) 

Запорізька  0,44 (0,48) 0,38 (0,43) 0,45 (0,52) 

Івано-Франківська 0,05 (0,09) 0, 01 (0,02) 0,10 (0,22) 

Київська  0,14 (0,19) 0.07 (0,07) 0,19 (0,29) 

Кіровоградська  0,18 (0,26) 0,14 (0,18) 0,21 (0,33) 

Луганська  0,51 (0,53) 0,41 (0,44) 0,52 (0,54) 

Львівська  0,10 (0,18) 0,02 (0,03) 0,15 (0,28) 

Миколаївська  0,31 (0,39) 0,20 (0,25) 0,36 (0,45) 

Одеська  0,56 (0,62) 0,56 (0,64) 0,54 (0,58) 

Полтавська  0,16 (0,21) 0,08 (0,09) 0,21 (0,33) 

Рівненська  0,08 (0,12) 0,04 (0.06) 0,12 (0,22) 

Сумська  0,20 (0,25) 0,16 (0,17) 0,23 (0.31) 

Тернопільська  0,04 (0,06) 0,02 (0,02) 0,08 (0,14) 

Харківська  0,43 (0,49) 0,31 (0,36) 0,46 (0,53) 

Херсонська  0,31 (0,38) 0,23 (0,28) 0,35 (0,44) 

Хмельницька 0,12 (0,18) 0,06 (0,07) 0,17 (0,30) 

Черкаська  0,13 (0,17) 0,06 (0,06) 0,19 (0,28) 

Чернівецька  0,42 (0,47) 0,45 (0,45) 0,34 (0,48) 

Чернігівська  0,12 (0,15) 0,05 (0.05) 0,18 (0,26) 

м. Київ  0,31 (0,43) – 0,31 (0,43) 

 Джерело: Дністрянський М. С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, 

методології, практики : монографія. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2006. С. 219. 
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Додаток Д 

Мовний склад населення деяких регіонів України  

за Всеукраїнським переписом населення 2001 р. 

 

Таблиця Д.1 

Мовний склад населення Закарпатської області  

  Вважали рідною мовою ( %) 

мову своєї 

національності 

українську російську іншу 

мову 

українці 99,2 х 0,5 0,3 

угорці 97,1 2,6 0,3 0,0 

румуни 99,1 0,6 0,0 0,3 

росіяни 91,6 8,1 х 0,3 

цигани (роми) 20,7 16,4 0,0 62,9 

словаки 43,9 42,1 1,8 12,2 

німці 50,0 38,9 5,6 5,5 

Джерело: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Державний 

комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата звернення : 

15.09.2018). 

 

Таблиця Д.2 

Мовний склад населення Чернівецької області  

  Вважали рідною мовою ( %) 

мову своєї 

національності 

українську російську іншу 

мову 

українці 98,5 х 1,3 0,2 

румуни 91,9 6,8 0,9 0,4 

молдовани 91,6 3,2 1,2 4,0 

росіяни 91,5 8,1 х 0,4 

поляки 40,9 47,8 8,3 3,0 

білоруси 30,1 19,0 50,2 0,7 

євреї 20,7 23,8 55,0 0,5 

Джерело: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Державний 

комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата звернення : 

15.09.2018). 

 

 

 

 

 

 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
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Таблиця Д.3 

Мовний склад населення Одеської області  

(найбільші етнонаціональні спільноти) 

  Вважали рідною мовою ( %) 

мову своєї 

національності 

українську російську іншу 

мову 

українці 71,6 х 28,2 0,2 

росіяни 97,0 2,7 х 0,3 

болгари 77,8 2,1 19,6 0,5 

молдовани 73,3 7,7 18,3 0,7 

гагаузи 77,8 1,7 18,4 2,1 

євреї 3,6 4,4 91,6 0,4 

білоруси 20,1 8,5 70,8 0,6 

Джерело: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Державний 

комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата звернення : 

15.09.2018). 

 

Таблиця Д.4 

Мовний склад населення Автономної Республіки Крим  

(найбільші етнонаціональні спільноти) 

  Вважали рідною мовою ( %) 

мову своєї 

національності 

українську російську іншу 

мову 

росіяни 99,7 0,2 x 0,1 

кримські татари 93,0 0,5 5,9 0,6 

татари 67,8 0,1 25,0 7,1 

азербайджанці 55,8 0,7 37,9 5,6 

вірмени 52,9 0,3 46,1 0,7 

українці 40,4 x 59, 5 0,1 

молдавани 31,0 1,9 66,0 1,1 

греки 23,8 1,1 71,8 3,3 

корейці 20,1 0,1 78,8 1,1 

болгари 18,4 3,1 77,6 0,9 

білоруси 17,1 0,9 81,8 0,2 

поляки 4,1 20,4 74,6 0,9 

євреї 1,9 1,1 96,7 0,3 

Джерело: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Державний 

комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата звернення : 

15.09.2018). 

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/information/definition/#U
http://2001.ukrcensus.gov.ua/information/definition/#U
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
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Додаток Е 

Ідентифікація населення України: регіональний зріз  

(за результатами соціологічних досліджень) 

 

Таблиця Е.1 

Ідентифікація населення України: регіональний зріз  

(за результатами соціологічного дослідження Центру Разумкова 

проведеного 18-23 листопада 2016 р.)   

Питання анкети: «Ким   Ви   вважаєте  себе   в   першу   чергу?» 

 
Джерело: Консолідація українського суспільства: шляхи, виклики, перспективи 

(інформаційно-аналітичні матеріали до Фахової дискусії 16 грудня 2016 р.) // Центр 

Разумкова. Київ, 2016. С. 20. 
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Таблиця Е.2 

Ідентифікація населення України: регіональний зріз  

(за результатами соціологічного опитування Фонду «Демократичні 

ініціативи імені Ілька Кучеріва»  

проведеного з 25 грудня 2014 по 15 січня 2015 р.)   

Питання анкети: «Ким   Ви   вважаєте  себе   в   першу   чергу?» 

 Ж
и

те
л
ем

 с
в
о
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_
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В
аж

к
о
 с

к
аз

ат
и

 

Волинь  9.2  

 

7.2  

 

75.0  

 

2.0  

 

0.3  

 

1.5  

 

0.3  

 

3.3  

 

0.0  

 

1.3  

 

Галичина  3.3  

 

3.5  

 

87.9  

 

4.0  

 

0.0  

 

0.0  

 

1.3  

 

0.0  

 

0.0  

 

0.0  

 

Південний 

Захід  

26.8  

 

22.3  

 

37.8  

 

1.0  

 

0.3  

 

1.5  

 

2.5  

 

6.3  

 

1.5  

 

0.0  

 

Поділля  7.6  

 

13.0  

 

68.7  

 

4.3  

 

0.8  

 

3.1  

 

0.3  

 

1.8  

 

0.0  

 

0.5  

 

Центр  13.2  

 

6.2  

 

76.3  

 

0.5  

 

0.0  

 

1.5  

 

0.5  

 

1.0  

 

0.0  

 

0.7  

 

Полісся  10.3  

 

7.1  

 

72.7  

 

2.0  

 

0.2  

 

1.0  

 

0.5  

 

4.4  

 

0.0  

 

1.7  

 

Слобожанщина  6.5  

 

10.5  

 

69.0  

 

1.8  

 

0.7  

 

6.8  

 

0.0  

 

2.2  

 

0.5  

 

2.0  

 

Нижнє 

Подніпров’я  

7.3  

 

6.8  

 

77.8  

 

0.8  

 

0.0  

 

3.8  

 

1.3  

 

1.5  

 

0.0  

 

0.8  

 

Причорномор’я  17.5      14.7  

        

59.3  

 

1.3  

 

0.3  

 

5.0  

 

0.0  

 

2.0  

 

0.0  

 

0.0  

 

Донбас 

(Донецька)  

10.2  

 

35.2  

 

37.8  

 

1.5  

 

0.3  

 

4.8  

 

0.5  

 

8.7  

 

0.7  

 

0.3  

 

Київ  6.3  

 

7.0  

 

79.9  

 

0.8  

 

0.3  

 

0.0  

 

0.0  

 

5.0  

 

0.0  

 

0.8  

 

УКРАЇНА 

ЗАГАЛОМ 

10.8  

 

12.2  67.5  

 

1.8  

 

0.3  

 

2.6  

 

0.6  

 

3.3  

 

0.3  

 

0.7  

 

Джерело:  Що об’єднує та роз’єднує українців: результати соціологічного дослідження 

Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» та соціологічної служби «Ukrainian Sociology 

Service». Дата оновлення : 22.01.2015. URL : https://dif.org.ua/article/shcho-obednue-ta-rozednue-

ukraintsiv (дата звернення : 08.12.2017). 

https://dif.org.ua/article/shcho-obednue-ta-rozednue-ukraintsiv
https://dif.org.ua/article/shcho-obednue-ta-rozednue-ukraintsiv
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Додаток Ж 

Перша, друга та третя за чисельністю національності в Україні (за 

результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 р.) 

 
 

 



278 

 

 
Джерело: Національний склад населення України // Вікіпедія. Дата оновлення : 

15.08.2018. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_склад_населення_України (дата 

звернення : 15.09.2018). 

 

 

 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_склад_населення_України#/ media/File:2001_Ukr_ethno.png
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Додаток З 

Розподіл населення окремих національностей за іншими мовами, крім 

рідної, якими володіють (за результатами Всеукраїнського перепису 

населення 2001 р.) 

 

Таблиця З.1 

Розподіл населення окремих національностей за іншими мовами, крім 

рідної, якими володіють (Автономна Республіка Крим) 

  Всього,  

осіб 

з них, крім рідної, вільно 

володіють мовами 

У % до кількості населення 

даної національності особи, 

які, крім рідної, вільно 

володіють мовами 

Своєї 

національ-

ності 

Україн-

ською 

Росій-

ською 

Своєї 

національ-

ності 

Україн-

ською 

Росій-

ською 

Все 

населення 

2024056 192368 405523 374985 9.5 28.6 18.6 

росіяни 1180441 1346 332897 x 0.1 28.2 x 

українці 492227 173270 x 150039 35.2 х 30,5 

кримські 

татари 

243433 7056 46982 194504 2.9 19.3 79.9 

білоруси 29285 3258 8290 4316 11.1 28.3 14.7 

татари 11090 802 1994 7197 7.2 18.0 64.9 

Джерело: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Державний 

комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата звернення : 

15.09.2018). 

  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
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Таблиця З.2 

Розподіл населення окремих національностей за іншими мовами, 

крім рідної, якими володіють (Одеська область) 

  Всього,  

осіб 

з них, крім рідної, вільно 

володіють мовами 

У % до кількості населення 

даної національності особи, 

які, крім рідної, вільно 

володіють мовами 

Своєї 

національ-

ності 

Україн-

ською 

Росій-

ською 

Своєї 

національ-

ності 

Україн-

ською 

Росій-

ською 

Все 

населення 

2455666 391085 424025 936262 15.9 31.5 38.5 

українці 1542341 350534 x 716213 22.7 x 46.4 

росіяни 508537 9296 300536 x 1.8 59.1 x 

болгари 150683 11832 44517 104601 7.9 29.5 69.4 

молдовани 123751 10969 38801 76012 8.9 31.4 61.4 

гагаузи 27617 1549 5458 19360 5.6 19.8 70.1 

Джерело: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Державний 

комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата звернення : 

15.09.2018). 

 

  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
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Таблиця З.3 

Розподіл населення окремих національностей за іншими мовами, 

крім рідної, якими володіють (Чернівецька область) 

  Всього,  

осіб 

з них, крім рідної, вільно 

володіють мовами 

У % до кількості населення 

даної національності особи, 

які, крім рідної, вільно 

володіють мовами 

Своєї 

національ-

ності 

Україн-

ською 

Росій-

ською 

Своєї 

національ-

ності 

Україн-

ською 

Росій-

ською 

Все 

населення 

919028 17405 109664 354951 1.9 12.9 39.0 

українці 689056 9164 x 261583 1.3 x 38.0 

румуни 114555 3297 47282 52657 2.9 41.3 46.0 

молдовани 67225 1391 30251 37057 2.1 45.0 55.1 

росіяни 37881 2380 27095 x 6.3 71.5 x 

поляки 3367 615 1598 1310 18.3 47.5 38.9 

білоруси 1483 166 903 475 11.2 60.9 32.0 

євреї 1443 124 940 476 8.6 65.1 33.0 

Джерело: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Державний 

комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата звернення : 

15.09.2018). 

 

  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
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Таблиця З.4 

Розподіл населення окремих національностей за іншими мовами, 

крім рідної, якими володіють (Закарпатська область) 

  Всього,  

осіб 

з них, крім рідної, вільно 

володіють мовами 

У % до кількості населення 

даної національності особи, 

які, крім рідної, вільно 

володіють мовами 

Своєї 

національ-

ності 

Україн-

ською 

Росій-

ською 

Своєї 

національ-

ності 

Україн-

ською 

Росій-

ською 

Все 

населення 

1254614 20040 113051 331260 1.6 10.1 26.6 

українці 1010127 13392 x 266326 1.3 х 26,4 

угорці 151516 2518 68896 46098 1.7 45.5 30.4 

румуни 32152 91 7770 12063 0.3 24.2 37.5 

росіяни 30993 1613 23087 x 5.2 74.5 x 

цигани 

(роми) 

14004 83 4606 1634 0.6 32.9 11.7 

словаки 5695 1260 3114 1724 22.1 54.7 30.3 

німці 3582 558 2019 1151 15.6 56.4 32.1 

білоруси 1540 140 1004 489 9.1 65.2 31.8 

Джерело: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Державний 

комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата звернення : 

15.09.2018). 

  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
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Додаток К 

Чисельність окремих етнонаціональних спільнот у поліетнічних регіонах 

України за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. 

 

Таблиця К.1 

Чисельність кримськотатарського народу в поліетнічних регіонах України  

Поліетнічний регіон Кількість (осіб) Питома вага представників 

відповідної етнонаціональної 

спільноти у поліетнічному 

регіоні (%) 

Автономна Республіка 

Крим 

243 433 12,1 

Закарпатська область 1 - 

Одеська область 2 - 

Чернівецька область 42 - 

Складено на основі: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // 

Державний комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата 

звернення : 15.09.2018). 

 

Таблиця К.2 

Чисельність російської меншини у поліетнічних регіонах України 
 

Поліетнічний регіон Кількість (тис. 

осіб) 

Питома вага представників 

відповідної етнонаціональної 

спільноти у поліетнічному 

регіоні (%) 

Автономна Республіка 

Крим 

1 180,4 58,5 

Закарпатська область 31,0 2,5 

Одеська область 508,5 20,7 

Чернівецька область 37,9 4,1 

Складено на основі: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // 

Державний комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата 

звернення : 15.09.2018). 

 

  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
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Таблиця К.3 

Чисельність болгарської спільноти у поліетнічних регіонах України
 

Поліетнічний регіон Кількість (осіб) Питома вага представників 

відповідної етнонаціональної 

спільноти у поліетнічному 

регіоні (%) 

Автономна Республіка 

Крим 

1 877 0,1 

Закарпатська область 279 - 

Одеська область 150 683 6,1 

Чернівецька область 273 - 

Складено на основі: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // 

Державний комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата 

звернення : 15.09.2018). 

 

 

Таблиця К.4 

Чисельність молдовської спільноти у поліетнічних регіонах України 

Поліетнічний регіон Кількість (осіб) Питома вага представників 

відповідної етнонаціональної 

спільноти у поліетнічному 

регіоні (%) 

Автономна Республіка 

Крим 

3 761 0,2 

Закарпатська область 516 - 

Одеська область 123 751 5,0 

Чернівецька область 67 225 7,3 

Складено на основі: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // 

Державний комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата 

звернення : 15.09.2018). 

 

 

  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
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Таблиця К.5 

Чисельність румунської спільноти у поліетнічних регіонах України 

Поліетнічний регіон Кількість (осіб) Питома вага представників 

відповідної етнонаціональної 

спільноти у поліетнічному 

регіоні (%) 

Автономна Республіка 

Крим 

268 - 

Закарпатська область 32 152 2,6 

Одеська область 724 - 

Чернівецька область 114 555 12,5 

Складено на основі: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // 

Державний комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата 

звернення : 15.09.2018). 

  

Таблиця К.6 

Чисельність угорської меншини у поліетнічних регіонах України 

Поліетнічний регіон Кількість (осіб) Питома вага представників 

відповідної етнонаціональної 

спільноти у поліетнічному 

регіоні (%) 

Автономна Республіка 

Крим 

186 - 

Закарпатська область 151 516 12,1 

Одеська область 175 - 

Чернівецька область 80 - 

Складено на основі: Результати Всеукраїнського перепису населення 2001 року // 

Державний комітет статистики України. URL : http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/ (дата 

звернення : 15.09.2018). 

 

  

http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
http://2001.ukrcensus.gov.ua/results/
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Додаток Л 

Схема причинно-наслідкових зв’язків виникнення та реалізації 

етнополітичних загроз в Україні до підрозділу 4.1 (авторський підхід) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

недосконалість 

законодавчої 

бази 

недосконалість 

державно-

управлінської 

сфери 
соціальні, 

економічні, 

культурні 

відмінності 

між регіонами 

Політизація етнічності 

 
 

Прояви етнічного радикалізму 

(міжетнічний/етнополітичний 

конфлікт, етнічний 

сепаратизм/іредентизм) 

 

НАСЛІДКИ 

для суспільства: 

1) порушення загального 

соціального спокою 

2) зростання рівня внутрішніх і 

зовнішніх міграційних потоків 

3) збільшення кількості проявів 

нетерпимості, ксенофобії, 

расової чи етнічної 

дискримінації 

 

для держави: 
 

1) втрата чи загроза втрати 

територіальної цілісності й 

суверенітету 

2) порушення політичної 

стабільності 

3) проблеми національної 

консолідації 

1) етнорегіональний перерозподіл населення 

2) інтеграція українського суспільства з подальшою можливістю завершення 

формування української політичної нації 

позитивні: 

негативні: 

Політика СРСР щодо етнонаціональних спільнот 

1) розбіжності у баченні свого подальшого розвитку між 

етнонаціональною спільнотою та владою країни, на території якої 

вона проживає 

2) використання етнонаціонального фактора у політичних іграх  

3) впливи та підбурювання ззовні, що здійснюють певні держави з 

метою досягнення власних інтересів 


