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Основні проблеми реалізації етнополітики України 

 

       Обговорення проблем міжетнічних відносин в Україні набуло особливого 

значення в умовах системної кризи української державності, концентрації в 

небезпечному поєднанні внутрішніх і зовнішніх загроз її існуванню. Криза 2014 

року має чимало етнополітичних вимірів, які вимагають належного наукового 

осмислення, вироблення експертних пропозиції та невідкладного врахування їх 

центральною та місцевою владою. 

        По-перше, необхідно відзначити, що науковці Чернівецького 

національного університету ім. Ю. Федьковича активно та систематично 

долучаються до вирішення цих завдань. Широкого визнання набули історичні 

розвідки проф. О.В. Добржанського, В.П. Фісанова, доц. Г.М. Скорейко, С.Д. 

Осадчука та інших вчених. Разом із цим, до дослідження актуальних та 

сучасних проблем етнонаціональних відносин від моменту створення активно 

приступили політологи, які працюють на кафедрі політології та державного 

управління ЧНУ
i
. Тут цей напрямок формувався насамперед зусиллями таких 

дослідників як І.Г. Буркут, Ю.А. Юрійчук, П.М. Катеринчук, Н.В. Лазар. Нині 

предмети етнополітичного профілю викладаються Н.В. Нечаевою-Юрійчук та 

О.В. Колесниковим, які поруч із цим проводять активну науково-дослідницьку 

роботу. Нею займаються також проф. Бурдяк В.І., Ротар Н.Ю.
ii
, Круглашов 

А.М.
iii

, доц. Гаврада І.О., Гуйтор М.М. та інші викладачі кафедри. З 2010 р. ця 

тематика також стала предметом вивчення дослідників, які об’єднанні 

діяльністю Науково-дослідного інституту європейської інтеграції та 

регіональних досліджень університету
iv
.  

      На цьому семінарі ми пропонуємо обговорити попередні результати 

наукового дослідження, яке проводиться за підтримкою МОНУ невеликою 

групою науковців у складі автора доповіді, а також Н.Ю. Ротар, І.М. 

Мельничука та Н.В. Нечаевої-Юрійчук, почути від доповідачів та інших 

учасників семінару як аналітичні оцінки стану міжетнічних відносин в Україні, 

так і отримати обґрунтовані пропозиції щодо формування сучасних засад 

державної етнополітики, зокрема щодо створення регіональної моделі 

управління етнополітичними процесами. 



       По-друге, розглядаючи предмет обговорення нашого семінару, хочу 

висловити певні оцінки стосовно розвитку й стану державної політики України 

в галузі регулювання етнонаціональних відносин за роки незалежності. На мій 

погляд, їй приділялась значна і цілком виправдана увага на початку 1990-х рр., 

коли наша країна приступила до формування власної державності та її 

керівництво усвідомлювало небезпеки етносепаратизму та міжетнічних 

конфліктів. Тому законодавча праця велась у напрямку формування сучасного 

корпусу законів, які відповідали світовим та європейським нормам 

забезпечення прав людини й сприяли би їх гармонізації. Разом із цим 

проводилась робота з утворення системи державних інституцій, відповідальних 

за практичну етнополітику в центрі та на місцях. Формувалось і система 

науково-дослідницької роботи, зокрема в рамках Інституту проблем 

національної безпеки, Інституту політичних та етнонаціональних досліджень 

НАНУ тощо. Сумарно, ці зусилля дозволили Києву подолати небезпеки 

відокремлення Криму, етнополітичні загрози в Закарпатті, на Буковині тощо в 

цей період часу.  

      Проте, з кінця 90-х рр. увага державних політиків до етнонаціональних 

проблем помітно зменшується, вони втрачають свою пріоритетність, і в Києві з 

малозрозумілих підстав зробили передчасний висновок про втрату ними 

актуальності. Це відбивається на зменшенні відповідних законотворчих 

ініціатив у Верховній Раді, на досить швидкому применшенні статусу 

центрального органу, відповідального за державну етнополітику – від 

Міністерства у справах національностей та релігій до Державного комітету, а 

пізніше до окремого Департаменту у складі то Міністерства юстиції, то 

Міністерства культури. Аналогічні негативні зміни відбуваються й на місцях.  

      Проте апогей процесу евакуації державної присутності в регулюванні сфери 

міжетнічних відносин припадає на президентство В. Януковича. При ньому 

ліквідовується дорадчий органі при Президенті України, який відповідав за 

формуванні пропозицій щодо етнополітики і складався як із відповідальних 

чиновників, лідерів національно-культурних товариств, так і провідних 

експертів. Аналогічні процеси відбулись на місцях, в решті-решт, на рівні 

Чернівецькій області за сферу міжетнічних відносин став відповідати один 

державний службовець у структурі управління культури. А Рада з питань 

етнополітики, хоча й була утворена головою ЧОДА М. Папієвим
v
, але в своєму 

новому складі зібралась лише раз за час існування адміністрації В.Януковича. 

      Не дивно, що при таких тенденціях держава опинилась доволі безпорадною 

перед новими загрозами етнонаціональних конфліктів та сепаратизму, які 

вийшли на поверхню суспільно-політичних процесів в Україні  початком 2014 

р. Не готовим належною мірою до нових викликів, тим більше, що вони 



розпалювались та інспірувались ззовні, в першу чергу, з боку сусідньої Росії, 

виявилось і вітчизняне громадянське суспільство. А голоси експертів та 

науковців, які досліджують цю проблематику не приймались із належною 

увагою за весь попередній період. 

       В таких несприятливих умовах є підстави констатувати, що нині в Україні 

відсутня як визнана і затверджена концептуальна модель етнонаціональної 

політики, так і єдині механізми її вироблення та реалізації державними 

інституціями. Вочевидь, ми повинні її формувати як у центрі, так і в регіонах, 

беручи до увагу загрозливі фактори  та брак часу на тривалу підготовчу роботу. 

Різнобічний досвід Чернівецької області тут може стати у пригоді, при 

формулюванні наших пропозицій центральним та місцевим органам влади та 

інститутам місцевого самоврядування. Вони – на часі, і важливо, щоби вони 

були почуті та враховані, нарешті.                      
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