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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Майбутнє України прямо залежить від етнонаціо�

нальних процесів, що протікають у державі. Аресія з

боку Російської Федерації, модернізаційні перетво�
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У статті з'ясовано ролі захисту національних меншин як складової забезпечення національ�
ної безпеки. Розглядаються актуальні питання вдосконалення національного законодавства
щодо захисту прав національних меншин. Вказується, що законодавство у сфері прав націо�
нальних меншин потребує невідкладного перегляду, що відповідатиме основним викликам
сучасного українського суспільства та міжнародно�правовим зобов'язанням держави. Дово�
диться, що одним із пріоритетних питань є відповідне належне інституційне забезпечення. Та�
кож автором розглянуто теоретичні засади розробки щодо державного регулювання етнокуль�
турною розмаїтістю, наводяться нормативно�правові акти щодо розвитку етнонаціональних
спільнот, аналізується етнонаціональний склад населення України, надаються пропозиції щодо
підходів відносно подолання кризи на сході країни.

The article clarifies the role of protecting national minorities as a component of national security.
The actual issues of improving the national legislation on the protection of the rights of national
minorities are considered. It is noted that the legislation on the rights of national minorities needs
urgent revision, which will correspond to the main challenges of the modern Ukrainian society and
the international legal obligation of the state. It has been argued that adequate institutional provision
is one of the priority issues. The author also considers the theoretical principles of development of
state regulation of ethno�cultural diversity, lays down normative legal acts on the development of
ethno�national communities, analyzes the ethno�national composition of the population of Ukraine,
proposes approaches to overcoming the crisis in the eastern part of the country.
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рення, а також політичний курс української держави

зумовлює всебічні зміни суспільних відносин, скла�

довою яких є національні відносини та потребують за�

стосування нових підходів до регулювання етнокуль�
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турної розмаїтості, етнонаціональної політики. Як по�

казав український досвід, питання захисту національ�

них меншин в Україні є складовою забезпечення на�

ціональної безпеки нашої держави. Сьогодні водно�

час посилюється роль державного управління як на�

уки, здатної осмислити та обгрунтувати різноманітні

етнополітичні стратегії, які б сприяли розробці ефек�

тивних управлінських рішень та технологій, констру�

юванню оптимальних моделей етнонаціональних ре�

алій, що є дуже актуальною темою для дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Питанням захисту національних меншин присвячу�

вали свої дослідження такі провідні науковці, як Василь�

ченко О., Куц Ю., Лемак В., Халавка Т., Шипка Н. та інші.

Проте на сьогодні бракує комплексного дослідження

щодо ролі захисту національних меншин як складової

забезпечення національної безпеки, що зумовило вибір

теми даної статті.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у з'ясуванні ролі захисту націо�

нальних меншин як складової забезпечення національ�

ної безпеки.

ВИКЛАД
ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

У сучасному українському суспільстві виділяють�

ся дві взаємопов'язані та водночас суперечливі тен�

денції. З одного боку, триває етнокультурне відрод�

ження, ("етнічний ренесанс") як титульного етносу,

так і решти етнонаціональних спільнот, що знаходить

своє втілення у самоорганізації їх життєдіяльності,

зростанні інтересу до історії, культури "свого наро�

ду", до "свого" місця у розподілі праці, участі у влад�

них структурах і процесах державного управління; з

іншого — утвердження титульної нації, етнонаціо�

нальних спільнот, етнічних груп як дієвих суб'єктів

етнополітичних процесів українського соціуму, їх

інтеграція в політичну націю [2].

Україна є державою з різноманітною суспільною

структурою, у якій широкий спектр етнічних, мовних,

релігійних та культурних ідентичностей розвивався

протягом багатьох століть [13].

Молода Українська держава, як і інші республі�

ки колишнього СРСР, мала вирішувати проблеми за�

безпечення конституційних прав національних мен�

шин, виходячи з міжнародного принципу нерозрив�

ності прав людини і прав національностей, та обран�

ня власної стратегії етнополітичного розвитку. Це

було обумовлено, по�перше, ускладненням етнопо�

літичної ситуації у нових державах; по�друге, запо�

чаткуванням процесу активного включення етнічних

спільнот у внутрішнє і зовнішньополітичне життя

своїх країн; по�третє, необхідністю узгодження інте�

ресів, встановлення рівноправних відносин між етн�

ічними групами. Тобто перед Україною з усією гос�

тротою постало завдання сформувати концепцію

державної етнічної політики як із урахуванням уроків

історичного минулого, так і міжнародної практики

вирішення етнічних проблем [11].

Держава має орієнтуватись на забезпечення дот�

римання прав осіб, які належать до меншин, та об�

міну передовим досвідом щодо заходів із захисту

меншин від дискримінації та соціальної ізоляції

відповідно до європейських та міжнародних стан�

дартів із метою створення сучасної нормативно�пра�

вової бази. Крім того, на меті має бути розвиток

тісного співробітництва між владою та представни�

ками груп меншин і співробітництво щодо заходів із

боротьби зі зростанням нетерпимості та злочинів

через нетерпимість. Відповідно, у XXI ст., коли за

плечима світової спільноти багатовіковий досвід

воєн і примирення, а також невпинний розвиток, не

в останню чергу в напрямку гуманності, доказом чого

може слугувати еволюція та удосконалення міжна�

родного гуманітарного права і переміщення акцен�

ту на захист життя та здоров'я особи, у захисті прав

національних меншин неприпустимі вибірковий

підхід та подвійні стандарти. Порушення прав націо�

нальних меншин і зневага до них нерідко виклика�

ють серйозні ускладнення, а деколи призводять до

трагічних наслідків [9].

Законодавство, що встановлює права етнічних

громад в Україні Т. Халавка цілком слушно пропо�

нує згрупувати за принципом суб'єктності його прий�

няття або розробки. За цією ознакою законодавчі

акти він поділяє на дві групи [10]:

— нормативні акти та рекомендації міжнародних

структур, що регламентують права етнічних громад

(резолюції Організації Об'єднаних Націй (ООН) та

ПАРЄ, а також рекомендації ОБСЄ). З базових до�

кументів ООН в цій сфері прийнято дві декларації:

"Декларація принципів толерантності" та "Деклара�

ція про права осіб, що належать до національних або

етнічних, релігійних та мовних меншин". Україна та�

кож ратифікувала два важливих європейських зако�

нодавчих документи: "Рамкову конвенцію про захист

національних меншин" (Закон України "Про ратифі�

кацію Рамкової конвенції про захист національних

меншин" було прийнято 9 грудня 1997 р.) і "Євро�

пейську хартію регіональних мов або мов меншин"

(Закон України "Про ратифікацію "Європейської

хартії регіональних мов або мов меншин" від 15 трав�

ня 2003 р.);

— українське законодавство та локальні нор�

мативно�правові акти, що регулюють права націо�

нальних меншин (Конституцію України (1996 р.), за�

кони України "Про мови в Українській РСР" (1989

р.), "Про національні меншини в Україні" (1992 р.),

Декларацію прав національностей України (1991 р.)

та інші закони, які регулюють права етнічних груп в

освітній, культурні та політичних сферах життя). До

цієї групи відносять і локальні нормативно�правові

акти в сфері забезпечення прав етнонаціональних

меншин прийняті органами місцевого самоврядуван�

ня.

Так, прийнятий на початку зародження нашої

держави Закон України "Про національні меншини"

(1992 р.), безумовно, був на часі і на той момент

відповідав деяким основним вимогам суспільства.

Звичайно, здебільшого його положення закріпили

статус представників національних меншин (вони є
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громадянами республіки, як і українці за походжен�

ням та народженням) та передбачили для них низку

гарантій (Україна гарантує громадянам республіки,

незалежно від їх національного походження, рівні

політичні, соціальні, економічні та культурні права і

свободи, підтримує розвиток національної само�

свідомості і самовиявлення. Усі громадяни України

користуються захистом держави на рівних підставах.

Забезпечуючи права осіб, які належать до націоаль�

них меншин, держава виходить із того, що вони є

невід'ємною частиною загальновизнаних прав люди�

ни). Так, фактично, цей закон визначає основні прин�

ципи етнонаціональної політики в Україні. Його ос�

новною метою є захист прав національних меншин в

Україні та визначення конкретних заходів, які з

відповідними ініціативами місцевих органів влади й

об'єднаннями громадян, що представляють інтере�

си осіб із національних меншин, мають спрямовува�

тись на захист і розвиток відмінних культур націо�

нальних меншин, надання якомога більше можливо�

стей для створення рівних умов для будь�яких націо�

нальностей, які історично проживають на території

України [1].

Все ж сьогодні цей Закон є застарілим, він не

відповідає сучасним викликам, з якими зіштовхну�

лась Україна (збройна агресія Російської Федерації,

окупація останньою Криму та частини південно�

східних регіонів України), і потребує концептуаль�

ного та функціонального вдосконалення. Крім того,

цей спеціальний Закон не містить чималої кількості

важливих положень, які суттєво впливають на прак�

тичні можливості реалізації меншинами своїх прав

[1].

На необхідність такого вдосконалення вказува�

ли у своїх рекомендаціях міжнародні інституції, учас�

ницею яких є Україна. Зокрема надані Комітетом

ООН із прав людини остаточні зауваження від 12 ли�

стопада 2001 р. до п'ятої періодичної доповіді Ук�

раїни про вдосконалення зобов'язань щодо виконан�

ня положень Міжнародного пакту про громадянські

і політичні права, які наголошують на необхідності

внести зміни до наріжного каменя спеціального За�

кону — поняття "національні меншини"; Резолюція

Комітету міністрів Ради Європи ResCMN(2003) 5 [9]

"Про Виконання Україною Рамкової конвенції про

захист національних меншин", що була схвалена на

основі висновків Консультативного комітету Ради

Європи з питань моніторингу імплементації поло�

жень та виконання зобов'язань цієї конвенції [9].

Серед останніх закликів змінити чинне законо�

давство стосовно захисту національних меншин вар�

то виокремити згадку про таку необхідність, яка

зовсім нещодавно пролунала від Верховного комі�

сара Організації з безпеки і співробітництва в Європі

з питань національних меншин А. Торс, за словами

якої важливо, щоб політичний процес в Україні за�

лучав якомога більшу кількість сторін для визначен�

ня політики і також враховував позицію національ�

них меншин [6].

Так, аналізуючи редакцію спеціального Закону

про національні меншини 1992 р., Венеціанська ко�

місія зазначала: "Прийняття цього законопроекту по�

кладе початок оновленому підходу до відносин із на�

ціональними меншинами, дасть поштовх ініціативам

громадян України від національних меншин і стиму�

люватиме ініціативи для розвитку національних куль�

тур, освіти, традиції та ремесла галузі [1].

У законопроекті наголошується, що держава має

великий інтерес до поліпшення відносин із націо�

нальними меншинами, кожна з яких залишила свій

слід в історії людства і має міцні та глибинні зв'язки

з Україною" [12]. Комісія рекомендувала ввести такі

поняття, як "представник національної меншини" —

громадянин України, який визнає свою прина�

лежність до національної меншини та/або вислов�

лює бажання зберегти свою національну іден�

тичність, а також "територія компактного проживан�

ня" — певне територіально�адміністративне утворен�

ня, в межах якого національна меншина проживає

та має можливості реалізовувати права, передбачені

цим Законом та іншими нормативно�правовими ак�

тами України [1].

У цілому, висновки були здебільшого позитивні:

"Відповідно до Конституції України цей законопро�

ект вважає всі національні (етнічні) меншини, які

історично проживають на території України, не�

від'ємною частиною українського народу. Крім цьо�

го, він згадує економічні, політичні та культурні за�

соби для задоволення потреб націоальних меншин

України [12]. Однак це не змінює того факту, що на

момент набуття чинності згаданим Законом ще не

була прийнята Конституція в Україні. До речі, ця об�

ставина призвела до низки термінологічних проблем:

наприклад, у преамбулі Конституції закладено фор�

мулу: "Український народ" як категорія включає

"громадян України всіх національностей", але при

цьому згадується й "українська нація", котра разом

із "усім Українським народом" здійснила право на

самовизначення.

Крім наведеного, Закон України "Про націо�

нальні меншини в Україні" у своїх концептуальних

підходах багато в чому не узгоджується з міжнарод�

ними зобов'язаннями України в цій сфері [3].

1. Правовідносини, пов'язані з правами націо�

нальних меншин, повинні бути пов'язані з особистим

волевиявом особи щодо належності до національ�

ної меншини. Така вимога міститься в статті 3 Рам�

кової конвенції про захист національних меншин

(Страсбург, 1 лютого 1995 року), що була ратифіко�

вана 9 грудня 1997 року [8]. Ще раз підтвердимо —

йдеться про персональний волевияв щодо самоіден�

тифікації конкретного громадянина України з пев�

ною національною меншиною. У Законі України

"Про національні меншини", навпаки, йдеться якраз

про "групи громадян України".

2. Ще більш важлива обставина пов'язана з кон�

цептуальним підходом, який міститься в Рамковій

конвенції про захист національних меншин. Частина

друга статті 4 цього документа встановлює: "Сторо�

ни зобов'язуються вжити, у разі необхідності, належ�

них заходів з метою досягнення у всіх сферах еко�

номічного, соціального, політичного та культурного

життя повної та справжньої рівності між особами, які

належать до національної меншини, та особами, які
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належать до більшості населення. У цьому зв'язку

вони належним чином враховують конкретне стано�

вище осіб, які належать до національних меншин".

Тлумачення цього положення Конвенції дає змогу

стверджувати, що Україна як її сторона не лише взя�

ла на себе зобов'язання щодо заборони дискримі�

нації на підставі приналежності до національної мен�

шини і забезпечення рівності перед законом. Украї�

на також узяла на себе зобов'язання вжити заходів

з метою досягнення "повної і справжньої рівності

між особами, які належать до національної менши�

ни, та особами, які належать до більшості населен�

ня" у різних сферах (і зайнятості населення, і досту�

пу до вищої освіти, і участі в управлінні державними

справами).

3. Міжнародні зобов'язання України передбача�

ють "заохочення атмосфери терпимості та міжкуль�

турного діалогу і вжиття ефективних заходів для по�

глиблення взаємної поваги, взаєморозуміння та

співробітництва між усіма особами, які проживають

у межах її території незалежно від їхньої етнічної,

культурної, мовної або релігійної самобутності, зок�

рема в галузях освіти, культури та засобів масової

інформації" (ст. 6 Конвенції). Ідея толерантності та

міжкультурного діалогу є головною в розробці стан�

дартів закріплення прав національних меншин.

Однією з головних проблем етнонаціональної

політики в Україні є національно�культурний розви�

ток представників російської національної меншини,

яка за радянських часів кількісно збільшилася в дер�

жаві з 9,2 % у 1926 р. до 21,2 % у 1989, і хоча на

2001 р. зменшилася до 17,3 %, але є досить впливо�

вою як кількісно, так і економіко�політичною етно�

національною групою, а, особливо, пропагадистсь�

ко�популістською з боку агресора — Російської Фе�

дерації. Попри всі пропагандистські спекуляції пра�

ва росіян в Україні не порушуються: їх діти мають

можливість навчатися в школах рідною мовою, не

бракує російськомовної преси, у містах, за винятком

західних областей (що історично зумовлюється ха�

рактером розселення росіян), на побутовому, а час�

то й на офіційному рівні лунає російська мова.

Водночас це слугувало підгрунтям для масштабної

агресії з боку Росії, спробам втримати Україну в

підконтрольному Росії стані.

Російська проблема — це питання північного су�

сіда, проблема відносин України з Росією як держа�

вою, від якої надходять територіальні, економічні,

політичні та інші претензії. Імперські наміри такої

політики спрямовані на дестабілізацію міжнаціо�

нальних відносин на території України. Північний

сусід не бажає повернення етнічних росіян на свою

територію, що засвідчили, наприклад, військові дії

в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Напрямок політики в Росії в цій сфері дозволяє про�

гнозувати, — писав ще в 1995 р. Дж. Мейс, — що

росіянам в Україні відведено роль п'ятої колони, на

яку можна зіпертися для знищення державності Ук�

раїни" [4, с. 90]. Чи погодиться на таку роль російсь�

ка меншина в Україні, здебільшого це визначиться

не у сфері політики чи культури, а, власне, через стан

української економіки. Підвищення життєвого рівня

в країні автоматично приведе до послаблення сепа�

ратистських настроїв у російськомовного населен�

ня.

Третьою за кількістю після українців та росіян на�

ціональною групою в Україні є євреї. Спостерігаєть�

ся тенденція до зменшення цієї групи. Так, у 1979 р.

їх мешкало в країні 634,2 тис. осіб, а вже на середи�

ну 90�х рр. — 486 тис. Останні ідеологеми антисем�

ітських настроїв в українському суспільстві — це

звинувачення на адресу євреїв за їхню провину в

трагедіях українського народу: репресіях НКВД,

організації та здійсненні голодомору, русифікації;

заперечення єврейських трагедій:

Голокосту, єврейських погромів в Україні, або

звинувачення євреїв у провокуванні цих подій; теорії

геополітичної влади євреїв, єврейського капіталу і

преси, що проводять антиукраїнську пропаганду від

імені США, світових фінансових кіл; ненависть до ка�

піталізації, яку люмпенізована частина українсько�

го суспільства сприймає як нову форму прагнення

євреїв до експлуатації українського народу; звину�

вачення в "розкраданні" багатств України [5].

На думку єврейської  громадськості,  анти�

семітські настрої нині поширюються в українському

суспільстві, але не набувають масового характеру.

Близько 8 % населення не бажають, щоб євреї були

громадянами України, аналогічний показник стосов�

но циган — 23 %, кримських татар — 12 %, грузинів

— 16 % [7]. Рівень підтримки ксенофобських ідей

характеризує частка представників крайнє правих

політичних сил в органах управління і влади, віднос�

но яких держава здійснює вплив, але не досить

дієвий.

Національні групи в Україні, процес організацій�

ного оформлення яких розпочався з початку 1990�х

років, об'єднані в республіканські, регіональні й об�

ласні товариства. Згідно з національним законодав�

ством державне управління забезпечує, таким чи�

ном, підтримку етнокультурного розмаїття, захист

прав національних груп у межах законності, але за

умови відстоювання ними територіальної цілісності

та суверенітету країни. Етногрупи нерідко функціо�

нують у формі асоціацій, культурних центрів, зем�

ляцтв, громад, клубів та ін [2].

Але національно�культурна автономія не завж�

ди може задовольнити ті національні меншини, які

розкидані дисперсно. Толерантність українців, їх пе�

реважно доброзичливе ставлення до інонаціональ�

ного населення ще за часів Української Народної

Республіки зумовило ще одну форму самовизначен�

ня етноспільнот та етнокультурну ідентифікацію —

національно�персональну автономію.

ВИСНОВКИ
Таким чином, на сьогодні питання захисту націо�

нальних меншин в Україні дуже актуальне, оскільки

від нього залежить ефективність забезпечення на�

ціональної безпеки нашої держави. Органи публіч�

ного управління мають достатню нормативно�право�

ву базу, багатий історичний досвід, у тому числі й

вітчизняний щодо дієвого регулювання захисту прав

національних меншин, ефективність якого підвищить
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антисепаратистські тенденції в суспільстві, стане на�

глядним підгрунтям для мешканців тимчасово оку�

пованих територій України виваженості політичного

курсу держави.
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