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МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУБ’ЄКТАМИ ПУБЛІЧНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація. Статтю присвячено розгляду досвіду Республіки Польща у формуван-
ні механізмів державного управління в реалізації етнонаціональної політики. Ме-
тою є ознайомлення з міжнародною практикою у цій сфері зацікавлених фахівців 
вітчизняного профільного середовища. Обґрунтовано вибір країни для дослідження.

Встановлено, що після здобуття Польщею повноправного членства в Європей-
ському Союзі (2004 р.), процеси державотворення були спрямовані на завершення 
гармонізації чинного законодавства з європейським, передусім, що стосується Євро-
пейської хартії регіональних мов або мов меншин. У результаті, 2005 року закладено 
єдину структуровану систему органів публічного управління задля забезпечення по-
треб етнічних спільнот й індивідуальних прав осіб, які належать до меншин.

Наголошено, що мовній політиці приділяється належна увага польською владою. 
Були визначені об’єкти державного регулювання з  числа національних і  етнічних 
меншин, а їх рідна мова набула предметної ознаки. До їх кола залучено також сере-
довище, що використовує кашубську мову, якій надано окремий статус регіональної.

З’ясовано принципи формування механізму державного управління, його вла-
стивості. Окреслено повноваження й обов’язки віднесених до нього суб’єктів управ-
лінського процесу.

Виокремлено, якому органу виконавчої влади відведено центральне місце і роль 
в системі управління. Зазначено про функції заснованої інституції з консультатив-
ним дорадчим профілем діяльності, особливості її утворюючих елементів. Описано 
їх взаємодію, характеристики спільного інтелектуального продукту роботи цих двох 
організацій.

Розкрито форми та методи участі у процедурі прийняття управлінських рішень, 
у тому числі на рівні двосторонніх міжнародних відносин з країнами походження 
національних меншин. Показано способи комунікації між органами публічного 
управління і меншинами, а також середовищем, що використовує регіональну мову.
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MECHANISMS OF IMPLEMENTATION BY THE SUBJECTS OF 
PUBLIC ADMINISTRATION OF ETHNONATIONAL POLICY IN 
THE REPUBLIC OF POLAND: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Abstract. The article is devoted to the experience of the Republic of Poland in forming 
mechanisms of public administration in implementation of the ethno-national policy. In 
order to familiarize with the international practice in this area interested specialists of the 
national profile environment. The country chosen for the research is substantiated.

It is established that after gaining by Poland the full-fledged membership in the 
European Union (2004), the processes of state formation were aimed at completing the 
harmonization of current legislation with European one, particularly The European 
Charter for Regional or Minority Languages. As a result, in 2005 a single structured 
system of public bodies was established to meet the needs of ethnic communities and the 
implementation of individual rights pf persons belonging to minorities. 

It is emphasized that the language policy is given the proper attention of the Polish 
authorities. There specified the objects of state regulation out of the number of national 
and ethnic minorities, their native language of the legally separated ethnic groups has 
acquired the subject’s characteristics. They also include an environment that uses the 
Kashubian language, which has been featured with regional status.

It was found the principles of forming the mechanism of public administration, its 
properties. Defined the power and responsibilities assigned to this mechanism public 
administration bodies.

Specified to which entity of the executive power the main position and role was 
shared in the system of management. The functions of the established institution with 
the consultative and advisory profile of activity, features of its constituent elements are 
noted. The characteristics of the mutual intellectual product of these two organizations 
are described.

Forms and methods of interaction in the decision-making procedure, including at the 
level of bilateral international relations with countries of origin of national minorities, 
are highlighted. Ways of communication with representatives of minorities, as well as the 
environment that uses the regional language are featured.

Keywords: ethno-national policy, ethnicity, national and ethnic minorities, language 
of minorities, subjects and objects of administrative relations, mechanisms of public 
administration.
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Постановка проблеми. Поряд 
з тим, що мовне питання в Україні вва-
жається врегульованим, наявні тен-
денції свідчать про його політизацію. 
Представниками національно-куль-
турних та етнічних спільнот вислов-
люється занепокоєння недостатнім 
врахуванням їх інтересів з  огляду на 
міжнародний досвід вирішення подіб-
них проблем, на тлі якого найбільшу 
увагу привертає угорська меншина 
[1]. Реалізуючи внутрішню політику 
органи державної влади України, за-
собами зовнішньополітичного відом-
ства, змушені оперативно реагувати 
на окремі офіційні заяви сусідніх кра-
їн [2; 3; 4; 5]. За оцінкою вітчизняних 
науковців й експертів, мовне питання 
«стало сьогодні помітною проблемою, 
яка потребує подальшої розробки. 
Причиною цього є не лише його ви-
користання окремими політичними 
силами – навпаки, воно само стало до 
певної міри реакцією на прикрі по-
милки і  перетини у  здійсненні дер-
жавної мовної політики» [6, с. 310]. 
Визнається, що «етнорегіональна бага-
томанітність України само по собі діє 
як потужний конфліктогенний чин-
ник» [7]. Довготривала практика втру-
чання з боку Росії, Румунії, Угорщини 
через спрощену процедуру надання 
свого громадянства громадянам Укра-
їни представникам відповідних етно-
сів, а  також фінансову, організаційну 
і  інформаційну підтримку своїх мен-
шин, на думку фахівців Національного 
інституту стратегічних досліджень, є 
однією з основних причин активізації 
сепаратистських тенденцій [8].

Системний підхід до формування 
державної політики в  етнонаціональ-
ній сфері передбачає суб’єктно – об’єк-
тний принцип відносин для реаліза-

ції органами публічного управління 
впливу на етнічний компонент гро-
мадянського суспільства. Одним із за-
вдань повстає необхідність створення 
належних умов користування етніч-
ною спільнотою рідною мовою та її 
розвиток, що є предметом вивчення 
у  більш вужчому розумінні. Звідси  – 
потреба у  дієвих механізмах держав-
ного управління і  способах їх реалі-
зації в  політичному, економічному, 
соціальному, правовому, організацій-
ному й  іншому вимірі, моделюванні 
дії, прогнозування наслідків.

Варто зауважити, що державна 
етнонаціональна політика України  – 
це «органічна складова внутрішньої 
і  зовнішньої політики держави, яка є 
сукупністю послідовних рішень і  дій 
органів державної влади та місцево-
го самоврядування, спрямованих на 
задоволення соціальних, політичних 
і культурних потреб етнічних спільнот 
й  окремих громадян, що належать до 
них, на утвердження у  суспільстві ат-
мосфери міжетнічної толерантності, 
на зміцнення загальнонаціональної 
єдності» [6, с. 301]. Тож складність са-
мого процесу, множинність взаємо-
зв’язку між суб’єктами публічного 
управління, імплементація на регіо-
нальному рівні, координування та вза-
ємодія вимагають всебічного розгляду.

Актуальним, на погляд автора, 
є вивчення міжнародного досвіду 
формування механізмів державного 
управління, адаптованих в умовах єв-
ропейського законодавства, насампе-
ред Європейської хартії регіональних 
мов або мов меншин (далі  – Хартія), 
що стало б позитивним сигналом для 
меншин України. Не буде помилкою 
дослідження і  критичне переосмис-
лення особливостей державотворен-
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ня окремо узятої країни-члена Єв-
росоюзу з  подібними до українських 
новітньою історією становлення не-
залежності, поліетнічним складом на-
селення й  співмірним відношенням 
між титульною нацією та етнічною 
спільнотою  – наприклад, Республі-
ки Польща . Задля пошуку коректних 
рішень з  наступним їх ймовірним 
впровадженням у  вдосконаленні ме-
ханізмів державного управління ві-
тчизняною етнополітичною сферою 
суспільних відносин.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Відповідно до прийнятої 
в  наукових колах думки, «у вітчизня-
ній науці ще немає єдиного підходу 
до визначення поняття «механізми 
державного управління»» [9]. Окремі 
питання формування і  забезпечення 
ефективності механізмів державного 
управління перебували у фокусі уваги 
вітчизняних фахівців галузі держав-
ного управління, таких, як В. Б. Авер’я-
нов, Г. В. Атаманчук, В. Д. Бакуменко, 
В. Б. Дзюндзюк, В. М. Князєв, О. Б. Ко-
ротич, О. А. Машков, Н. М. Мельтюхо-
ва, Н. М. Миронова, Н. С. Миронова, 
П. І. Надолішній, Н. Р. Нижник, В. В. 
Нікітін, О. Ю. Оболенський, Г. С. Одін-
цова, В. М. Олуйко, Ю. П. Сурмін. На 
необхідності створення ефективного 
інституційного механізму наголошу-
валося Н. П. Підбережник [10]. Пробле-
ми формування державою механізмів 
налагодження комунікації з  націо-
нальними меншинами вивчалися А. 
М. Дегтеренком [11]. Напрями вдоско-
налення правового поля механізмів 
задоволення потреб й  інтересів гро-
мадян, що належать до національних 
меншин, запропоновані І. О. Кресіною 
[12]. Про важливість покращення кон-
кретних політико-правових механіз-

мів забезпечення прав національних 
меншин, створення спеціального ви-
конавчого органу влади з  компетен-
цією вирішення питань етнонаціо-
нальної політики загалом та захисту 
національних меншин зокрема описа-
но В. А. Явір [13]. Процес формування 
і реалізації державної політики Поль-
щі й України у загальних рисах окрес-
лено М. А. Бучиним та Х. І. Дутчак [14]. 
У дослідженні на замовлення Ради Єв-
ропи подано результати вивчення ви-
конавчих структур і  консультативних 
механізмів захисту меншин в  Украї-
ні; зроблено оглядовий порівняльний 
аналіз систем державного управління 
етнонаціональною сферою нашої кра-
їни, Чеської Республіки, Федеративної 
Республіки Німеччини, Румунії та Рес-
публіки Сербія; викладено загальні, 
політичні й технічні рекомендації [15]. 
Натомість питанню більш детального 
вивчення існуючих механізмів забез-
печення етнополітики в  зарубіжних 
країнах відводилася недостатня увага.

Мета статті  – розглянути досвід 
Республіки Польща у  реалізації ор-
ганами публічного управління етно-
національної політики через призму 
формування механізмів державного 
управління.

Виклад основного матеріалу. 
Попри двозначність дій польської вла-
ди з так званим «паспортним тиском» 
на етнічних поляків в Україні відзна-
чаються й  позитивні аспекти. Пред-
ставники польської меншини Украї-
ни переважною більшістю протягом 
1980 – 1990 років брали активну участь 
на боці української національної де-
мократії в її прагненнях здобути дер-
жавний суверенітет. Одним із наслід-
ків офіційного перегляду польською 
владою історичної політики щодо 
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України у позитивний бік, Польща була 
однією з перших країн, що визнала не-
залежність нашої держави. У Договорі 
між Україною і Республікою Польщею 
про добросусідство, дружні відносини 
і  співробітництво (1992  р.) закріплені 
права національних меншин, поль-
ської в Україні та української – в  РП, 
на збереження, самобутній розвиток 
своєї етнічності, культурної, мовної 
і релігійної ідентичності без будь-якої 
дискримінації, зазначено про необ-
хідність дотримання носіями етносів 
лояльності до країни свого проживан-
ня, документ, який в  цілому отримав 
позитивні відгуки у вітчизняному екс-
пертному середовищі. Промовистим 
прикладом конструктивного діалогу, 
як реакція на реформування вітчизня-
ної освітньої галузі, стало підписання 
у  жовтні 2017  року міністрами освіти 
спільної Декларації про гарантування 
польській меншині в Україні та укра-
їнській в  Польщі права на вивчення 
рідної мови або навчання нею, яка 
потребує подальшого опрацювання 
у частині механізмів реалізації перед-
бачених завдань. Що відбулося на тлі 
компромісних рішень з Болгарією й лі-
беральною до нас Словаччиною, попри 
стримано-критичну позицію офіцій-
ного Бухаресту і діаметрально проти-
лежну Будапешту. Сучасні двосторонні 
відносини можна охарактеризувати 
як стратегічне партнерство, Польща 
активно лобіює інтереси України в Єв-
ропейському Союзі. Отже – у широко-
му сенсі, ознайомлення з  практикою 
Польщі дозволить не лише знаходити 
корисні рішення для можливої імпле-
ментації у  внутрішній політиці етно-
політичної сфери, а  використовувати 
релевантні дані про стан української 
меншини в цій країні для корегування 

роботи в рамках українсько-польських 
домовленостей, участі в діяльності мі-
журядових механізмів (комісіях, комі-
тетах, групах тощо).

Досліджуючи тему пропонується 
спиратися на теоретичні розробки ві-
тчизняних науковців. Серед принци-
пів побудови механізмів державного 
управління виокремлюються: «систем-
ність урахування інтересів і  особли-
востей усіх учасників відносин; істо-
ричність та ситуативність; створення 
умов для розвитку людини, реалізації 
її творчої активності» [9].

У ході аналізу польського чинного 
законодавства у сфері етнонаціональ-
ної політики привертає увагу закон 
«Про національні та етнічні менши-
ни, а  також про регіональну мову» 
(2005  р.) (далі – Закон) як один із ба-
зових профільних правових актів [16]. 
Його дія спрямована на регулювання 
питань збереження і  розвитку куль-
турної ідентичності національних 
й  етнічних меншин та регіональної 
мови, способу реалізації принципу 
рівноправності осіб незалежно від їх 
етнічного походження. Прописані ос-
новні завдання, компетенції органів 
державного управління і територіаль-
ного самоврядування у  цих справах. 
Основним є Конституція (1997 р.), яка 
містить норми щодо захисту прав ет-
нічної спільноти.

З метою структуризації й  утво-
рення складових загальної системи 
суспільних відносин етнічної сфери, 
в Законі передбачені чіткі критерії ви-
значення її об’єктів. По суті, в Польщі 
законодавчо визнано відповідно на-
ціональних меншин в  кількості 9 (бі-
лоруська, чеська, литовська, німець-
ка, вірменська, російська, словацька, 
українська та єврейська), етнічних – 



219

4 (караїмська, лемківська, ромська 
і татарська).

Зі сторони предмета наукових до-
сліджень, під мовою меншин розу-
міється власна мова національних та 
етнічних меншин, визначених цим 
актом – усього 13 мов. Серед прав осіб 
з числа меншин передбачено: 

а) користування рідною мовою 
у приватному або публічному житті; 

б) розповсюдження і  обмін ін-
формацією; в) відображення мовою 
меншини приватної інформації; г) 
вивчення мови або навчання нею. 
Прикметно, що в  окремих випадках, 
мові меншин надається статус допо-
міжної. Це дозволяє використовувати 
її в  гмінах мешканцями з числа мен-
шини для звернення до місцевого ор-
гану в письмовій або усній формі. Для 
цього необхідно, щоб частка таких 
осіб перевищувала 20% від загально-
го населення гміни, а  вона сама була 
внесена до «Офіційного реєстру гмін, 
в  яких вживається допоміжна мова» 
(далі  – Офіційний реєстр). Беручи за 
основу критерії Хартії кашубська мова 
визнана регіональною мовою. Право 
на вивчення регіональної мови або 
навчання нею прирівнюється до по-
рядку встановленому для осіб, які ви-
користовують мову меншин, у  відпо-
відності до положень Закону РП «Про 
систему освіти» (1991 р.).

Погоджуємося з думкою науковців, 
що «масштабність і складність об’єкта 
зумовлює необхідність формування 
великого узагальнюючого механізму» 
державного управління, щоб «його 
функціонування забезпечувало зміц-
нення цілісності відповідної системи, 
для чого необхідно обрати оптималь-
ний рівень децентралізації прийняття 
управлінських рішень» [9].

Згідно з  Законом, до суб’єктів 
управлінського процесу віднесено 
центральні й  воєводські органи ви-
конавчої влади. З-поміж ЦОВВ, клю-
човим з  виконання його положень 
визначено Міністерство у справах ре-
лігійних конфесій, національних та 
етнічних меншин. 

Основні завдання міністерства, це: 
1) реалізація прав і  потреб меншин 
(шляхом збереження й розвитку іден-
тичності, культури та мови, інтеграції 
в  громадянське суспільство; рівно-
го трактування осіб незалежно від їх 
етнічного походження); 2) взаємодія 
з іншими органами влади; 3) здійснен-
ня аналізу правового і соціального за-
безпечення меншин; 4) пропагування 
знань на тему меншин та їх культури, 
моніторинг ситуації навколо меншин 
на предмет можливого виявлення оз-
нак дискримінації, розробка методів 
й стратегії протидії такій дискриміна-
ції; 5) робота по збереженню і розвит-
ку регіональної мови.

Серед повноважень воєводи такі: 
координування діяльності органів 
державного управління на території 
воєводства; захист прав меншин та 
осіб, що використовують регіональну 
мову, протидія порушенню цих прав 
або дискримінації осіб, які належать 
до меншин; вирішення проблем мен-
шин. У  своїй діяльності він співпра-
цює з органами місцевого самовряду-
вання й громадськими організаціями, 
об’єднаннями меншин; рекомендує 
програми для підтримки меншин, 
збереження і  розвитку регіональної 
мови; призначає представника у спра-
вах національних й етнічних меншин 
на підлеглій йому території.

Вочевидь, що процес побудови на 
законодавчому рівні управлінського 
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механізму відтворено за етапами, що 
передбачають «обґрунтування мети 
функціонування, визначення кола 
учасників відносин (суб’єктів і об’єктів 
управління, споживачів послуг), їх ін-
тересів, цілей, завдань щодо реалізації 
загальної мети» [9]. В  залежності від 
засобів, такий механізм можна оха-
рактеризувати як комплексний від-
повідно до основних сфер суспільної 
діяльності.

За основу форми й  методів робо-
ти усіх учасників відносин, польським 
законодавцем обрано механізм вза-
ємодії у  вигляді консультативно-до-
радчого органу при кабінеті міністрів, 
це – Спільна комісія уряду і національ-
них та етнічних меншин (далі – Комі-
сія). Окреслено її завдання: 1) оцінка 
стану реалізації прав і потреб меншин, 
формулювання пропозицій, визначен-
ня способів їх реалізації; 2) ініціюван-
ня програм зі створення сприятли-
вих умов для збереження й  розвитку 
культурної ідентичності меншин, ре-
гіональної мови; 3) розгляд законо-
проєктів стосовно меншин; 4) аналіз 
видаткової частини державного бю-
джету на предмет визначення розмі-
ру і  принципів розподілу коштів на 
захист, збереження та розвиток куль-
турної ідентичності й  регіональної 
мови; 5) організація протидії дискри-
мінації осіб, які належать до меншин; 
6) затвердження звіту про стан націо-
нальних та етнічних меншин, а також 
регіональну мову. Реалізація Комісією 
покладених на неї повноважень пе-
редбачає: взаємодію з органами вико-
навчої влади і  місцевого самовряду-
вання, громадськими об’єднаннями; 
звернення до інституцій, установ, на-
укових кіл, громадських об’єднань 
для оцінки ситуації, експертизи або 

надання інформації, запрошення їх 
представників до участі в  роботі. Ко-
місія очолюється двома співголовами 
¬– уповноваженими від Міністерства 
у  справах релігійних конфесій, наці-
ональних та етнічних меншин і  від 
середовища, що використовує регі-
ональну мову. До її складу входять 
представники міністерств (у справах 
релігійних конфесій, національних та 
етнічних меншин; державної адмі-
ністрації; культури; освіти; фінансів; 
праці; юстиції; внутрішніх справ; со-
ціального забезпечення; закордонних 
справ) , комітету статистики, ради охо-
рони історичної пам’яті, канцелярії 
кабінету міністрів. По 2 представники 
від білоруської, литовської, німець-
кої, української, лемківської і  ром-
ської меншини, а  також середовища, 
що використовує регіональну мову, 
1  – чеської, вірменської, російської, 
словацької, єврейської, караїмської 
і татарської меншини. Секретар – від 
міністерства у  справах релігійних 
конфесій, національних та етнічних 
меншин. Організаційно-технічне об-
слуговування здійснюється за рахунок 
зазначеного міністерства.

Продуктом спільної роботи Мініс-
терства у  справах релігійних конфе-
сій, національних та етнічних меншин 
і  Комісії є «Звіт про стан національ-
них та етнічних меншин, а також ре-
гіональну мову в Республіці Польща». 
Це масив із статистичних даних, ін-
формації про управлінські рішення 
й їх виконання, інші відомості, які мі-
ністерство затребує від усіх задіяних 
суб’єктів за їх компетенцією. Зведення 
покладено на міністра, періодичність 
звітування – кожних два роки. За зміс-
том він включає систематизовані дані 
по кожній меншині і  середовищу, що 
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використовує регіональну мову. Для 
прикладу: чисельність та відсоток від 
загального населення; гендерний і ві-
ковий склад; територію розселення; 
етнічні громадські й  політичні орга-
нізацій; друковані і  електронні ЗМІ; 
головні культурні події; число пред-
ставників меншини у  виборчих орга-
нах усіх рівнів; двосторонні механіз-
ми або угоди з  країною походження 
національної меншини в  частині що 
стосується захисту її прав ; рівень 
концентрації етнічного населення по 
регіону у порівнянні з безробіттям; ін-
дивідуальні права осіб або колективні 
права меншин згідно з  Конституці-
єю РП; кількість карних справ з  роз-
бивкою до якої меншини належить 
постраждала особа та класифікацією 
протиправної дії за складом злочи-
ну; заходи на підтримку й  розвиток 
культури із зазначенням кошторису; 
обсяг годин мовлення та якими раді-
останціями, бюджетні витрати; розмір 
субвенції на освіту учнів меншин по 
мовах і  роках; алгоритм розрахунку 
субвенцій на освіту для територіаль-
ної одиниці органу самоврядування 
на  рік; кількість годин навчання мо-
вою меншин й  учнів у  школах; стан 
виконання стратегії розвитку освіти 
меншин ; звіт Уповноваженого у спра-
вах людини; перелік гмін внесених до 
Реєстру в  яких використовується до-
поміжна мова (станом на 2019 р. таких 
33 одиниці); перелік гмін на території 
яких використовується мова меншин 
у назвах місцевостей і фізіографічних 
об’єктах (59 одиниць) та інші відомо-
сті. Після консультацій з  представни-
ками меншин Звіт подається на роз-
гляд у кабінет міністрів. 

Висновки. На підставі аналізу на-
ведених фактів польський досвід по-

казав, що створений відповідно до 
чинного законодавства механізм дер-
жавного управління закликаний спри-
яти виконанню суб’єктами відносин 
їх основних управлінських функцій. 
Єдина система управління етнополі-
тичною сферою має чітку ієрархічну 
структуру, до якої входять центральні 
та місцеві органи влади, що передба-
чає децентралізацію управлінських 
рішень.

Реалізації інтересів суб’єктів 
і  об’єктів покладений спеціальний 
центральний орган влади. Крім ос-
новних завдань внутрішньої політики 
в  етнонаціональній сфері, він здійс-
нює координуючі функції по взаємодії 
усіх профільних інституцій у забезпе-
ченні необхідної комунікації.

Інтелектуальний продукт у вигляді 
зведеного звіту про виконану визна-
ченим міністерством роботу розгля-
дається й  затверджується консульта-
тивно-дорадчим органом, до складу 
якого, нарівні з  представниками ор-
ганів публічного управління, входять 
уповноважені особи від меншин та 
середовища, що використовує регіо-
нальну мову.

Така система спрямована на комп-
лексне забезпечення інтересів об’єктів 
етнополітичної сфери, які є кінцеви-
ми споживачами управлінських і соці-
альних послуг, значною мірою, надає 
можливість владі своєчасно реагувати 
на існуючі виклики та відповідно ко-
регувати політику шляхом вдоскона-
лення механізмів державного управ-
ління.

Перспективні напрями подаль-
ших розвідок у  зазначеному напря-
мі. Припускаємо, що наступний етап 
у  вивченні досвіду Республіки Поль-
ща в  реалізації етнонаціональної по-
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літики передбачатиме: дослідження 
ефективності механізмів державного 
управління на основі аналізу звітів 
про стан національних та етнічних 
меншин, а  також регіональну мову 
в РП ( усього шість, за 2007 – 2019 роки) 
й  інших документів і  відомостей; ви-
вчення способів реагування суб’єкта-
ми публічного управління на окремі 
тенденції розвитку етнополітичної 
сфери, зокрема мовної політики; скла-
дання методичних рекомендацій.
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