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Зважаючи на те, що кожна людина володіє етнічним потенціалом, 

здатним активізуватися та перетворюватися на вмотивовану політичну силу, 

долучати громадянина до загальних процесів етнополітичної мобілізації, 

дослідження етнонаціональних параметрів політичної ідентичності у 

поліетнічних локальних спільнотах набуває особливої актуальності. 

Державне управління етнонаціональними відносинами на 

регіональному рівні розуміється нами якуправлінська діяльність, що 

базується на визнанні державними органамивлади поліетнічностірегіону 

(території). В умовах сучасного політичного процесу України, базовим 

завданням діяльності регіональних органів влади у сфері регіональних 

етнонаціональних відносин єстворення таких моделей міжетнічних відносин, 

які б були зорієнтовані на забезпечення єдності державишляхом 

співробітництва зацікавлених сторін. Отже, управління етнонаціональними 

відносинами не може бути одноразовим втручанням держави у сферу 

етнічності, воно має набути рис системного, вбудованого в усі рівні й 

аспекти державного управління, та забезпечуватися спеціальними 

професійними навичками, знаннями та досвідом державних службовців. 

Оцінюючи сформований досвід регіонального управління 

міжетнічними відносинами на території Чернівецької області зауважимо, що 

він утворений синтезом низки принципів, зокрема принципу стабілізації, 

спрямованого на підтримку міжетнічного миру і злагоди; культурницького 

принципу, спрямованого на розвиток культур етнічних груп регіонів; 

комунікативного принципу, який спрямовує управлінняміжетнічними 

відносинами на розвиток міжнаціонального спілкування та гармонізацію 

міжетнічних відносин. На нашу думку, побудова регіональних моделей 

управління етнонаціональним розвитком на окреслених вище принципах, 



вичерпало себе. Проте, в жодному разі їх не можна відкидати. Оновлюючи 

модель управління етнонаціональними  відносинами, її базовими 

принципами мають стати принцип державності та громадянський принцип. 

На основі цих принципів мають вироблятися державні програми, 

зорієнтовані на формування громадянської ідентичності населення України. 

На поліетнічних територіях особливої ваги набуває співвідношення 

громадянської, політичної та етнічної ідентичності. Для забезпечення 

політичної стабільності та цілісності держави і політичні і етнічні 

ідентичності (навіть політизовані) мають підпорядковуватися громадянській 

ідентичності. На території Чернівецької області одним з найбільш 

ефективних механізмів формування громадянської ідентичності є 

стимулювання національно-культурних товариств до поширення 

громадянських маркерів та вимірів ідентичності. 

Регіональні моделі управління етнонаціональними відносинами в 

Україні мають бути зорієнтовані на інтеграцію етнополітичної культури, що 

відображає характер міжнаціональних відносин у регіоні та впливає на 

смислове наповнення процедури розподілу та функціонування влади, до 

громадянської політичної культури. Основною громадянською політичної 

культури є ліберально-демократичний дискурс, який позбавлений орієнтації 

на етнічність як інструмент політичної мобілізації. Саме ліберально-

демократичні орієнтації регіональної політичної еліти є основою паритетного 

розвитку всіх етнічних груп, компромісу у вирішенні проблем у сфері 

міжетнічної комунікації та формування громадянської ідентичності всіх 

етнічних груп. Зауважимо, що тільки ліберально-демократичний дискурс 

унеможливлює маніпулювання націоналістичним символічним капіталом, 

формуючи водночас систему національних символів у громадянському 

вимірі, прийнятну для всіх етнічних груп. 

Отже, діагностика характеру міжнаціональних відносин в рамках будь-

якої регіональної моделі управління етнонаціональним розвитком має 

підпорядковуватисяідеї гармонійного поєднання громадянської, локальної 



іетнічної ідентичності з пріоритетом першої з них та розумінню того, що 

неможливо досягти благополуччя окремої етнічної групи без благополуччя 

всієї спільноти, що вказує на взаємну залежність і взаємну відповідальність 

всіх етнічних груп.  

 


