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Проблеми управління міжнаціональними відносинами  

у Чернівецькій області 

Розвиток ситуації в Україні упродовж останніх місяців засвідчив, що 

національний фактор залишається одним із найважливіших при формуванні 

внутрішньої політики нашої держави. Невирішені міжнаціональні питання, 

неподолані національні стереотипи стали однією з причин загострення 

ситуації в країні упродовж останніх кількох місяців. Прагнення окремих 

політичних сил зіграти на міжнаціональних суперечностях призвело до появи 

та подальшої ескалації громадянського конфлікту у Донецькій, Луганській та 

деяких інших областях України. Велику роль у нагнітанні ситуації щодо 

статусу російської мови, “недотримання” прав росіян (або російськомовного 

населення) відіграла (і продовжує відігравати) Російська Федерація, яка 

реалізовує власні геополітичні проекти. Саме тому в умовах фактичного 

військового стану нинішня українська влада повинна звернути особливу 

увагу на стан міжнаціональних відносин в різних регіонах України, 

починаючи з півдня та сходу і завершуючи північчю та заходом.  

Західний регіон вирізняється національним розмаїттям, поліетнічністю 

та відсутністю (на даному етапі) гострих міжнаціональних проблем. Певною 

мірою це пов’язано з тривалими історичними традиціями співжиття 

представників різних національностей (що особливо яскраво представлено у 

Чернівецькій та Закарпатській областях). Саме тому хотілося б звернути 

увагу на особливості перебігу міжнаціональних процесів у Чернівецькій 

області та ролі місцевої влади в управлінні ними.  

Зрозуміло, що механізми взаємодії влади та громади неможливо 

окреслити у невеличкій доповіді. Тож спробуємо поглянути на Чернівецьку 

область неупередженим і незаанґажованим поглядом. На офіційному сайті 

Чернівецької обласної державної адміністрації немає окремої сторінки, 

присвяченої національному складу населення краю, неможливо віднайти 

інформацію про діяльність національних товариств. більше того, в структурі 



обласної державної адміністрації немає окремого департаменту з питань 

міжнаціональних відносин. Питаннями національностей займається 

управління культури. Саме в його структурі перебуває відділ з питань 

охорони культурної спадщини. У положенні про управління культури 

Чернівецької ОДА визначені основні завдання роботи, серед яких – сприяння 

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, 

культурної і мовної самобутності національних меншин, завдання 

гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин. У рамках 

поставлених завдань управління культури організовує ряд заходів, в тому 

числі  контроль за дотриманням законодавства щодо прав національних 

меншин, свободи світогляду і віросповідання тощо. Водночас в останньому 

оприлюдненому плані роботи Чернівецької ОДА (на ІІІ квартал 2013 року) 

заплановано 149 заходів, серед яких немає жодного, який би безпосередньо 

стосувався міжетнічних відносин, міжнаціональних проблем тощо.  

Власне, в заданих центральними органами влади рамках роботи місцеві 

органи влади не можуть ефективно здійснювати менеджмент 

міжнаціональних відносин, ефективно впливати на їхню гармонізацію, 

сприяти налагодженню діалогу між представниками різних національних 

спільнот тощо. Саме тому, на нашу думку, у сфері управління 

міжнаціональними відносинами повинні відбутися якісні зміни. У першу 

чергу необхідно визначити структури, відповідальні на місцях за розробку 

концепції міжнаціонального розвитку регіону, в якій були б чітко окреслені 

основні завдання, що їх має   вирішити влада у сфері міжнаціональних 

відносин, а також механізми їхнього ефективного розв’язання на місцях. З 

таких регіональних концепцій повинна вибудовуватися концепція 

національного розвитку України, для реалізації якої потрібно буде  задіяти 

органи виконавчої влади як у центрі, так і на місцях, національно-культурні 

товариства, освітні установи, наукові центри, засоби масової інформації та 

комунікації тощо. Таким чином Україна зможе подолати існуючі 

міжнаціональні суперечності і вибудувати власну національну державу.  


