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стран Запада в Узбекистане успешно осуществляется мультикультур-
ное развитие, идет процесс развития культуры многих народов, прожи-
вающих на древней земле Узбекистана.
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До питання нормативно-правового забезпечення мультикультурних 
практик в країнах ЄС і України

Формування мультикультурної практики в Україні за європейськими 
стандартами потребує створення відповідної нормативно-правової бази.

Започаткування якісних змін у формуванні такої бази заклала 
Концепція державної регіональної політики, затвердженої Указом 
Президента України від 25 травня 2001 року [1].

Одним із аспектів співробітництва України з ЄС є адаптація за-
конодавства: зближення національного законодавства з сучасною єв-
ропейською системою права у державах-членах ЄС. Не останню роль 
відіграє участь України в конвенціях Ради Європи, якими встановлені 
спільні стандарти правового регулювання, у тому числі і для країн — 
членів ЄС.

Базовим документом, який визначає правовий механізм співробіт-
ництва між Україною і ЄС, є «Угода про партнерство і співробітни-
цтво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх держава-
ми-членами» [2].

Указом Президента України ухвалено Стратегію економічного 
та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» 
на 2004–2015 роки, яка містить окремий розділ «Здійснення активної 
державної регіональної політики». І саме у проведенні такої політи-
ки не останнє місце посідає діяльність національних менших. У цьо-
му розділі відображені такі питання: зміцнення потенціалу розвитку 
регіонів та їхньої конкурентоспроможності; стратегія подолання со-
ціально економічних диспропорцій у регіональному розвитку; страте-
гія вдосконалення міжбюджетних відносин; розвиток транскордонного 
і міжрегіонального економічного співробітництва; відновлення еко-
номічної бази малих населених пунктів; основні засади адміністратив-
ної територіальної реформи [3].

У червні 2004 року Верховною Радою України було ухвалено За-
кон «Про транскордонне співробітництво», яким врегульовані пра-
вові, організаційні та економічні питання розвитку транскордонного 



51

співробітництва та його державної фінансової підтримки, розширені 
повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих органів 
виконавчої влади у цій сфері. Парламент України також ратифікував 
Європейську рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво 
між територіальними громадами або владою та два додаткові протоко-
ли до неї, які визнають право місцевих та регіональних органів влади 
на здійснення транскордонного співробітництва [4].

Серед документів, які стосуються проблем міграційної політи-
ки України, слід згадати низку законодавчих актів та норматив-
них документів, у т. ч. закони України «Про громадянство України» 
(18.01.2001 р.) [5], «Про імміграцію» (7 червня 2001 р.) [6], «Про бі-
женців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» 
(8 липня 2011 р.) [7], «Про правовий статус іноземців та осіб без гро-
мадянства» (22.09.2011 р.) [8], Укази Президента України «Питання 
Державної міграційної служби України» та «Про Концепцію державної 
міграційної політики» [9].

До основних документів ЄС щодо регулювання питань міграції 
належать «Європейський пакт з імміграції та притулку» (2008 р.) — 
політичній документ, схвалений Радою ЄС з питань юстиції та вну-
трішніх справ та затверджений главами держав та урядів країн ЄС 
на засіданні Європейської Ради [10], послання Європейської Комісії 
стосовно «Глобального підходу до міграції та мобільності» (2011 р.) 
[11], п‘ятирічні програми діяльності ЄС, пов‘язані з формуванням єди-
ного європейського простору свободи, безпеки і справедливості — Га-
азька, що діяла в 2006–2010 рр., та Стокгольмська, на 2010–2014 рр. 
[12].

Серед документів, які стосується визначення та уточнення практич-
них інструментів реалізації політики ЄС у сфері регулювання мігра-
цій та адаптації мігрантів можна зазначити спільний «Порядок ден-
ний з інтеграції», підготовлений Європейською Комісією у 2005 р. [13], 
послання Європейської Комісії «В напрямку спільної імміграційної 
політики» (2007 р.) [14], рамковий «План дій ЄС щодо викликів мігра-
ції — Стратегічна відповідь» (2012 р.) [15] та інше. [16; 17].

Таким чином, Україна як частина сучасного глобалізованого світу 
долучилася до світових міграційних процесів, а отже висувається про-
блема інтеграції мігрантів і налагодження міжетнічної, міжрелігійної 
взаємодії між місцевим населенням і іммігрантами, етнокультурні ха-
рактеристики яких є доволі відмінні та незвичні.
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